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ΡΒΕΒΑΟΘΕ 

5Ὸ ἸΔΗ͂ ΘαΙοη5 οὗ ὑμ6 βλαδαίΐο τὸ αἰγτθδαν 1 οχιβύθηοθ 

Ὁπὰῦ ὕπ6 Δρρθδύδῃοο οἵ ἃ [τ68} οὴβ σου αὶ βϑϑῖὴ ἴο ΓΘΟΠ116 

ὃ ΤΟΙ οἵ δχρδηδϑύοη. Τη6 οὐ]θοῦ οὗ 086 ρῬγοβϑθηῦ βαϊθοῃ 

15. ὕο δϑϑιϑῦ ὕῃοβα 70 16 ὈΘΡΊΠΗΙΗΡ 1 ΘδΙμθϑῦ 0Ὅῃ6 βύπαν 

οὗ Ῥ]αὐοβ ῬΒΠΟΒΟΡΩΥ, δι στο μᾶνο δάναπορα ἔᾺ Θὁπουρἢ 

ἴο δρργβοῖδίθ [86 ρβϑου]αν ἀΠΠοαΟΥ οὗ ἢΐβ ψυιηρ5. 

ἈΟΘΟΟΓΟΙΠΡΊΥ ΤΥ ΟΠ16Ε πη] δὰ8 Ὀθθηὴ ο δἰποιαδΐθ ἢ6 

ῬΒΙΠ]ΟΒορ 18] οοηὐθηΐβ οἵ ᾧῃ6 αἸδίοριιθ, ὕο 1πα]οαΐθ ἃ8 

ΟἸΘΑΙΥ ὃ8. 1 σγὰϑ 8.016 ὕΠ 8 ΘΟμΒΘΟ 0. οὗ 105 ὑποπρηῦ, ἃπα 

ἴο ἀούθυγηϊηθ 105 ῬΟΒΙΟη 1η (ἢ8 Β]αίΟὨ]ο βγβύθῃ. 1[ὑ ἢδ8 

ὉΠΟΥΘἴουθ ὍΘΘη ηῸ ρᾶΙῦ οὗ ΤΩΥ ῬΌΓΡΟΘΘ ὕο δῃῦου τ] Πα ΘΙ Υ 

Ἰηὔο Ῥοϊηὖβ οὗ ἰδησιιδρθ ἴῸΓ ὉΠ 611 οὐσῃ 58 Κ6. Βαῦ 51π66 1ὖ 

15. ΥΙΘΙΪΥ ἸΏ ΡΟΒΒΙ]6. ὕο ἔο]]ονν Ῥ]αἴοβ ὑπβοαρηῦ ψιπουῦ ἃ 

ὉΠΟΙΟῸΡῚ Ἰηϑϑύθυυ οἱ 818 ἰαηριαρο, πᾶν ποῦ ἰρβίβ θα 

ἴρο ἀἰθα] ]ηρ' ]ἢ Β0 ἢ ῬοΙηὗβ, 50 ΤᾺ 85 Βθϑιηθα ΠΘΟΘΘΒΑΙῪ 

ἴον {16 τρῃῦ ἀπαοιβύθμαϊηρ' οἱ Ρ]αῦο᾽Β τη ΘΔ ῃ]η᾽, ΟΥὨ ΨΈΘΙΘ 
 ῃποαριῦ ὑμᾶὺ ὑπ6 Ὺ δὰ Ὀθθῃ 1π50 ΠΟ] ΘΠ ΠΥ ὑγοαύθα Ὁγ 

ῬΙΘνΙΟυΒ. οδαϊύοθ. ΑἸ οηρ' ΘΧΙΒΌηρ' ΘΟΙΔΟΠΒ 1 81ὴ τηοϑῦ 

1ηΠο θα ἴο Π6 ποῦθϑ οὗ {Π|οβ8 Δα τη γ Ὁ18 βοῇ] 5. ΝὟ γύίθῃ- 

ῬΔ0} ἃμα Ἠδιηάο Αμα β1π66 [ ἢδνθ ἔγτθαπθηῦν δά 

ΟΟΟΘΒΙΟΙ ὕο ΘΧΡΙΘΒ5 αἸββθηῦ ἵτότὴ {6 ν]θνβ οἵ Ρτοῖ, ἀβαάβθβ,. 

1 ἃ δΔΏΧΙΟΙΒ Ὧο ὕδ κα {}15 ὁρρουδαμιῦν οἵ δοκμῃον]θάσίηρ 



νὶ ΡΗΑΕΡΟ 

[86 δάναμίαρο 1 δᾶνβ ἀουϊνοα ἔγοια Ηἷβ βομο αν ἀπά Ἰυοἰᾷ 

ΟΟΙΩΤΘΏΑΓΡΥ. 

ΕἾΠΑΙΠΠν ἀπ ἃρονθ 811 τοῦ ὑμδηῖα τα ἀπ6 ἴο ΤΩΥ ἔπ πά 
Μτι. ΗθηΥΥ ὅδοίκβοῃ, ὕο ὑσῆοβθ ἀπο σίηρ' ΚΙηάηθ85. 1 οὐθ ἔδυ 

ἸΠΟΥΘ ὕδϑηῃ 1 ο8 ῬΟΒΒ10]ν Δοκηον]θασοι: 06 ΥΘίθγθμ 685 ὕο 

τη 1η 88 πούθϑ νΘΙῪ ᾿ΡΘΙΘΟΌΥ ηἀϊοαῦθ μον {Ὁ]]ν ΒΘ 

ΟΔΙΤΊΘΒ οὐὖ 86 ὈΓΠΟΙΡΙ6 κοινὰ τὰ τῶν. φίλων. 

ΓΕΙΝΙΤΥῪ ΟὐΥ ΑΒ, ΟΑΣΒΕΙΘΘΕ, 

ϑὃγὰ Νουθηιδον 1888. 



ΡΑΒΒΆΟΙΝ ΤῸ ΒΒΟΟΝ ΒΕΌΙΠῚΟΝ 

ΤῊΙΒ δαϊῦομ 15 ϑαϊδύθηῃι}} 70 ὑΠ6. ϑϑῖὴβθ ὃθ ῃ6 Πιϑύ, θαΐ 

ὀοη δι ΒοΙη6 ἴον δα] }]1Ὸ0 8 Δα ΘΟΥΓΘΟΠΟΏΒ. [ἢ ΤΩ ΚΙΠρ 

ὑπὸ Ἰἰαύθου 1 ἤᾶνα ἀρϑη ὕο ὑμδηῖς ὈΥ. «δοῖκβοη ἴον να] ]6 

δδδιδύθῃοθ. ΟἾ]Υ ομα πηρογύϑηῦ οἤδηρ6 1η 1Πὑθ ΡΥ ΠΟ 

δὰ. θθθῃ ᾿ὐτοαπορθα, ἡ ΏΙΟἢ Μ111] 6 ουμα Ἰὼ ΑΡΡῬβπαὶχ {]. 

ΤῊ Τοχῦ 5111] οἰοβϑὶν [Ὁ]}ο5 οῆδηζ. [ ἢᾶνθ τη8α 6 ΠῸ 

σμδηρθ οἵ τϑϑαϊηρ' οἡ ὕπ6 δαῦμουιν οἵ Π6 ῬΑΡυΓαΒ ἔταρτηθηῦ 

ΤΘΟΘΏΟΥ ἀἸβοονοσθα, ϑαοῃ οἤδησθδ χοῦ] οἵἩ ΘΟ 86. ΟὨ]Υ Ὀ6 

7αΒ01Ππ6α οἡ π6 στουπα οιὔποι ὑμδῦ ὕῃ6 ῬϑΡρυτῦβ 15 ἃ ὨΙΡΊΘΡ 

Δα  ΒοΥ ὑμδῃ ᾧΠ6 οὔδϑι' τηϑη βου ρύβ, Οὐ ὑμαῦ 1ὖ οἾνΘΒ 

ΤΟ ΔΟΙΏΡΒ ὙΨΏΙΟὮ 816 1ηὐΥ] 51 Δ} 17 ΒΌΡΘΙΊΟΙ ὕο ὑὕῃοβο οἵ {ἢ 8 

Τρ οοΙνθα θχύ. Τῆηδὺ ὑπ6 ἢΠγϑῦ αἰδουηθύῦννο ἢ88 Ὀθθη ργονυβᾶ, 

ἴθνν, 1 ὑΠ1η1κ, ν}11] οατα ὕο τηϑιηΐθιηῃ. Α8 ὕο {Π6 βϑοοῃᾷ, 1 

15. Τηϑῦ 9" ΟἹ ΟΡΙΏΙΟῊ ; [Ὁ ΤΥ ρᾶιῦῦ θυθῃ Ὁπ6 ἴδϑνν νδυϊϑηΐβ 

ὙΠΟ ΔΥΘ ΔΡΡΙΌΥΘα 85 δἰτηοϑῦ οθυύϑιῃ ὈΥ͂ 80 αἸ ΒΟ ΠΡ θη 68 

ὃ ῬΙαὔομιο βοθο αι 5 ῬΤΟΙ, [6 ν]5. (δ 061] 1 [81] ὕο οαΥτΥ 

ΘΟΠΨΙΟΌΟΗ ἴο ἴη0θ. ΔΟΘΟΙΌΙΠΡΊΥ, 80 81 85. ὕΠ6 ῬΔΡΥΙῸΒ 15 

ΘΟΠΘΟΙΏΘα, {πᾶν ὑμπουρμῦ 1τὖ Ὀθϑῦ ὕο ἰθᾶνθ ὑπ6 ἰδθχῦ ἴῃ 

ῬΘ806. 

ΤῊ οἤτοῦ πονοῦν τη ὕῃ15 θα! 0. 15 ὕὍπ6 οοπίτιυθίοῃ 

Οὗ ΛΠ6 ΡΠ ΠΒΠΘΥΒ δηα Ρυπύοβ. [ᾧ 15, ἃ5 1 υπαογθύδηα, [Π6 

1. Οἰαϑβοίοαί πονοῦν 864. 



ν] ἢ ΡΗΑΕΡΟ 

ἢγϑὺ ὈοοΪς ἴῃ  1οἢ Μίοβθιβ. Μδου1118ῃ ἤᾶνθ ὑδϑθα ὉΠ611 ΠΘῪ 

Οσὐθοὶς ὑγρθ. Οπθ οἴδημοθ 18. ΘῃΟΌΡ ὕο ΒΠ0.7 ΠΟ Ρο]ὰ ἃ 

βύθῃ ὕῆθυ ἤᾶγο τηδάθ ἴῃ ὑπ αἰγθούϊζοη οἵ ἃ ἰοπρ- ἀθβϑιτθα 

γϑοσιη. [Ὁ Δ 6 ᾿πηαἀθοὰ ὑπμὰὺ ποὺ 411] βοῆοὶαβ Μ]1}} 

Ὀοϑύονγ ροῖ ὑπ86 πον ἰουπῦ {Π6 πηδυϊηὐθα ἀρργοναὶ δ 

ὙΠΟ. 1ὖ 15. νγϑ]οοιηθα ΟΥ̓ Πι. Βα μου οσα τὴ 016 Οἰαδβϑδισαὶ 

Προυϊοισ: Ὀπὺ ποθ,  οοποθῖγθ, Μ}1] [81] ὕο δοϊζῃον]θαρό 

Ὁηαῦὺ Μίοβϑυβ. Μίδοιῃ]]αη, ἴῃ ὕμπθ ΠΠΠηρ ον ΟΥ̓ Κα ὑγρο- 

ΟΥΔΡΩΥ οὐὖὺ οἵ {π6 ταῦ ἴῃ ΜΏΙΟ 1ὖ Πᾶθ ἰὰϊῃ 80 Ἰοῃρ 

πη ροααθα, ἤν φαιηθα Ὁπ6 οογαϊὰὶ ὑμδηκθ οἵ 41] ψο 

Ὁ ὑμαῦ ἃ ρυιηύθα ρᾶρθ οαρῃῦ ὕἤο δίτη οὖ Ὀθιηρ' ἃ ΜΟΙ 

Οἵ δυΐ. 

19ἐν Μαν 1894. 



ΙΝΤΒΟΏΌΟΤΙΟΝ 

δ΄ 1. δοῦρα οὐ ἐμι6 αἰαϊοριιο. 

Α ΟΑΒΒΕΌΙ, βύυαθηῦ οἱ ὑῃθ Ρ᾽αύομϊο αἸδίορθθ οἂη ὨϑΡαΪν [81] ἴο 
πΟύϊ06 ἃ ὁΟΥὕϑιη. ΘΟ ΔΥΌ τη ὑπο ὶν δύγποῦστα; ἢ6 011} Οὔβουν ὑμδῦ ἴοῸΥ 
ὕὍπ6 τηοϑῦ ραῖῦ ψὸ ἤηᾶ ποὺ οἱ Ὀὰῦ 56 υ 618} τηοῦϊγοβ Ὁπαουϊγίηρ 0Π6 
ΨΠ016 ΘΟΙΩΡΟΒΙΌΟΠ 86] ΔΙ ΙΒΌΙΟΔΙΠΠΥ Τη ΘΟ σού θῃ ; 80 ὑῃδὺ 1 τγθ ρυῦ {86 
ααοβύϊοη, σγμδῦ ψὰ8 Ρ]αῦο᾽Β οΟβρ]θοῦ 1ῃ ΨΥΙΠηΡ ΔΏΥ͂ Οη6 αἰἸδίοριθ, [Π6 
ΔΏΒΥΨΘΙ οϑῇ ΥΆΙΘΙΥ 6 ἃ Βίτηρίθ οθθ. ᾿ΓΠθ86 βθύθυδὶ τπηούϊνϑϑ ἃτ 6 ̓πα θα 
Του] ν Βα ογαϊηαῦθα ο ομθ αἀθἤηϊύθ θηα--- ἰοῦ ἃ Ῥ]δύοηϊος λόγος 15 
ΔΙ 5 Ζῷον εὐυνεοτός---ουὖὺ 818 ΘΠ 15 ποῦ ΔἸ γγαΥ8, ΠΟΙ Πα 664 ΟΥΘΠ, 
ὍὉ86 τηοϑῦ Ἰτηρογίδηῦ τοϑαϊῦ οἱ {π6 αἰδίοριιθ οὐ ὑμαῦ ψ 1οῦ ῬΙαῦο μα 
τηοϑῦ δὺ ἢθϑυῦ 1ῃ 105 ΘΟΙΩΡΟΒΙΟΏ. Α ΥΟΙῪ οΟΟα 8Π6 51ηΡ016 1Ππϑὐγαῦϊοι 
οἵ [815 15 ΒΌΡΡ]Π1θα ὈΥ ὑλ6 δορἠιδί. Γἢ6 ἀθοϊαγϑα οδ]θοῦ οἵ ὑμαὺ ἀϊδίοραθ 
15 ὅο ἀοῆμπθ ὑπ βορῃϊδὺ (218 Β):; δηᾶ ὑ}15 ορή]θοῦ, δια 811 086 1πὐ1]- 
οδοῖθθ οὗ ὕῃ6 δυρυτηθηΐ, 15 Π6]4 βὐθϑα δου 1ῃ νον ἀπ01] 15 ἢμη8] 
ΘΟΟΟΙΠΘΠΒΒτηθηῦ, θη ᾧῃ6 βορθιδὺ 185 ὑγσδοκοὰ ἀόνχῃ, οἀρύστοα, δηᾶ 
Ὀουπα μᾶπα πα ἔοοῦ ἴῃ ὑΠ 6 ΒΌΙΩΟΓΟΌΒΙΥ ἸΔὈΥΥΙ 116 ῬΔΥΆΡΥΔΡΗ ΒΟ ἢ 
ΟΙοβθα ὕπ6 Ε]θαῦθ 5 αἸβοοῦσθθ. Βαὺ 8ἃ5 ἃ τηθδη8 οἵ οδύδιηϊηρ 0}18 
αἀοἤμπιθοη Ῥ]αῦο θι ρου β 18 τηϑὐμοα οἵ διαίρεςσια; δηα [ῃ6 Οχύγοημθ 
ΘΙ ρογδύϊοιι ἢ Ὠ1Οἢ ὉΠ15 ῬΥΟΟΘΒ5 15 σου Κθα οὖ, ὑορϑύμου ἢ [6 
ὨΙΡῊ ναῖαθ νοῦ ψὸ πον Ῥ]αῦο βϑῦ ἀΡΟα 10, ἰθᾶγοϑ πὸ ἀου δῦ ὑμαὺ {86 
ΘΧΡΟΒΙΟη 8η6 1] γϑύϊουι οὐ {15 α]8]6οῦ1081 τηθῦῃοα 15 οὴθ οἵ {Π6 
τηοῦϊγοβ οὗ 0Π6 ἀϊδίοσιιθ. ᾿ΓΒΊσα]γ, ἃ ροϊηῦ βυδάθηϊν ὑΌΥΏΒ. ὍΡ, αα]06 
ὈΥ δοοϊάθηΐ, ἃΒ 1 σοῖο, δηαἃ ψιύμουῦ {Π6 5] σῃηαθὺ φῥγθιηθαϊ αι 
(286 Ὁ): Ὁ86 βορμιδύ, οὴυ ὕῃ6 ροϊηῦ οἵ Ὀοίῃρ' οοηνιούθα ἃβ ἃ ὅθ} 161 ἴῃ 
ΒΏΔΤΗΒ, δ κθ5 5ῃ 6] 6 Ὁ 1ῃ {886 ο]α ῬᾳΖ2]86 ἀροὰῦὺ μὴ ὄν: ὙγἘ10 ρα 2516 
τηϑὺ 6 βοϊνθὰ Ῥθίογθ ὑπ6 ἀδβηῃϊθοη δ ὍΘ ϑοσοιηρ] 5η6α. Νοῦν ἰὖ 
Ὑ011 Ὅ6 ΟὈβουνθα ὑμδαῦ ὑῃ6 τηϑύθυιὶ δῃη Ι͂ΟΥΤ.8] Ἰ᾿τχηρογίθδηοθ οἱ ὑμιθθθ 
ὉΠΓΘΘ Τ]ΟΌΥΘΒ 816 1 ΥΘΥΘΙΒΘ οὐάθυ, 16 αἀοἤηϊδίοη οὗ {Π6 βορῃϊβθῦ, (86 
ΤΟΡΙΩΔ] οΟὈ]θοὺ οἵ {86 ἀΙΔ]ΟρΊΙΘ, 15 ΒΙΠΡΙΥ ἃ Ρΐθοθ οἵ ραηρθηῦ 5ΔΌΥΧΘ; Ὀαύ 
Ὅ86 τηθύποα ὈΥ σ ὨΙΟἢ {Π15 οὈ]θοῦ 15 δύνα θα 15 ἃ τηδύϊου οἱ ΒΙΡῊ τηὐογθϑῦ 
Δα ΒΟ ΠοΔη06. ΒΥ [8 16 τηοϑὺ τηοϊηθηθοιβ 155816, ΠΟΎΘΥΘΥ, 15. ὑμαῦύ 
ὙΥΠΙΟΩ ὈΓΠΒ ὌΡΟΩ μὴ ὄν : ὉΠ 6 βθδυο]ηρ ΟΥΙΌ]οΙβτὴ οἵ ὄν δῃᾷ μὴ ὄν, 88 



Χ ΡΗΑΕΡΟ 

ΘΟΠΘΘΙγΘα 1 νΘΙΊΟΙΒ. ΡΠ]ΟΒΟΡὮΙΘΒ; ὑῃ6 τηϑϑύθυ!ν ΔΠΔΙΥΒῚ5. οἱ ὑπ ἤνθ 
Γένη. ὙΏ]Ο ἢ ΟἸθδβ ἊΡ ὑπ 6 Ῥυό οι οἱ φῥγθαϊοδύοῃ ; ὑμ6 βοϊαύϊοη οἵἨ ὑμ6 
αὐῃουῦο ΠΟρΘ θθ5 θῃϊρτηδ ΘΟ πο Ϊη [8186 }παἀστηθηῦύδ ; 81] 0815 Θομδυϊαῦθϑ 
ΟηΘ6 Οἱ 6 τηοϑῦ ΤῃθΙη 816 Δο]θυθυιθηῦβ οὐ ὑδ8 ἢυχηϑῃ 1η 6]]θΘοῦ : ἃ 
ΒΟΙΘΏΟΘ Οἱ ἸορΊΟ 15 ΠΟΥ͂ ἢγϑὺ ἰουπαθα, Δη6α ὈΒΠ]ΟΒΟΡΩΥ 15 ρΙδοθα ΡΟῚ 8 

. ΠΘῪ 8515. ΥὙϑῦ 1ῃ ἴογτῃ ὑῃ18. 8}]}-ἰτηρογύϑηῦ ταθύδρ ἢ γϑιοαὶ ἸΠΟΌΙΤΥ 15 
ΤΏΘΓΟΪΥ 8δη δοοϊάθηΐδὶ αἸΠΠοΟ]ΟΥ Ἰηνοϊνγϑα 1 ὑμ6 ἀδἤηϊίοι οἵ ὑῃ6 βορ!ϊδὺ, 
ὙΥΠΙΟΝ πθοαὰ ποῦ ἤδϑνθ διΊβθη, 864 ποὺ ὕῃθ βορῃιθῦ ὑσγηθα ουὖ᾽ ἴο Ὀ6 ἃ 
Βῆδιη. δ 866 θη ἤονν Ῥ]δύο ῬΥΌΡΟΒΘ5 ὕο ἘΪΤΩΒΘΙ δὴ Θη6 ΤΩΔΙΉΪΥ [ΟΣ 
[06 βαΐκο οἱ Π6 τζϑϑῃβ: Ὑγ76δ ΙΠΔῪ 6 5.16 ὑμαὺ Π6 οδιϑα [10016 ἃρουῦ 
αἀοἤηϊηρ ὑῃ6 βορϊθύ, θαῦ ὙΘΥΥ͂ Τα 0 ἢ δοοαῦ ὑπ6 τηθύδρ ἢ γ51081 ΟἸΘΘΌΙΟΠΒ 
ἴο ὙΒΙΟΙ 086 ῬΙΟΟΘΒΒ οὗ ἀοἤηῖῦ]οη γγῶὰβ ὕο ρὶνθ σ158θ.0. Νοῦν 818 ᾿παϊχϑοῦ 
ὙΔΥ οἱ σοϊπρ ἃροιαῦ ΠῚ5 ὙγΟΥ 15 ἃ ῬΘΟαΠΔΙΙΟΥ οἱ Ῥ]αῦοβ νυ] ἢ τηϑῦ Ὀ6 
βύθδαιν Κορῦ ἴῃ τη 1ἢ ψγὸ ἃῖ6 ὅο μᾶγθ ΔΗΥ͂ ῃορθ οἵ ὑπαουβύθῃαιπρ 
Ὠϊτὴ δὖὺ 811. Αἶδο να τηϑῦ τϑυ}θΏ  Υ ὑπμαὺ Ῥ]αῦο 15 Ῥϑίογθ 811 {π]ηρ8 ἃ 
τηθῦα Πγ 51018} : δὔθ1ο8, ρο 0168, ]ΟΡ]0, ῬΏΥΒΙΟΒ ΓΘ ὕο ὨΪΤὴ 850 ΙΏΒΉΥ͂ [ΟΥΤῚΒ 
οἵ ΔΡΌΠ6α τηϑύφρ 5105 ; δηα 11 γγο ψου]α τσ] γ ΤΟ] ον ὅΠ6 ουγτοηῦ οὗ 
ἢ15 Ὁπουρῦ, 1 15 ἴγοιῃ ἃ τιϑύδργβ108. βοῦσοθ ὑῃδῦ γχὸ τηυϑῦ 5661 ἴο 
ἴγϑοθ 1. ᾿ 

Βρϑδυηρ 815 1ῃ χϊηα, ἰθὺ ἃ5 866 δῦ 15 ὕῃ6 τοϑα]ϊῦὺ οἵ 8. Β)ΤΏ1]ΑΥ 
ΔΏΘΙΥΒΙΒ ΔΡΡΙΙΘα ο ὑῃθ βὐγαούασο οἵ ὑμβ ᾿ῆαθάο. Μοβῦ Ῥϑυύβοῃβ 0 
Βθοῦ α 6 Δϑκβα ὕο ἀθβοῦῖθ6 0818 σσουΐκ σου ῬΥΟΌΔΌΪΥ ΤΘΡΙΥ ὑπδᾶῦ 10 νγἃϑ 
ὃι ὑγθαῦϊ56 1 γ]ο ἢ Ρ]αῦο ομἀθδυοῦυῦβ ἴο ρΊόονΘ ὑμδὺ 8011] 15 Ἰτητηοσίαὶ : 
δα 015 15 20 ἀοαδῦ ἃ οοτγθοῦ δοοοπηῦ οὗ οη6 τηοῦϊνν οἵ ὑμ6 ἀϊδ] ρα. 
Βαὺ {π6 ἀοιμοηβύγαυ οη οἱ τυ ου δ 10 15 ποι ΠΥ ὑῃ6 ΘΧΡΥΘϑ5. ῬΌΤΡΟΒΘ 
ΠΟΙ ὑμ6 τηοϑῦ πηρουύαηῦ ῬὨ]]ΟΒΟΡΒ1οἃ] τ ϑαΪῦ ; 1ὖ ΠΟ]4 5. ἃ ῬοΟΒΙΌΙΟΙ. ΤΏΟΥΘ 
ΠΘΔΙΥ͂ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΟΙΏρ, ὑο ὑμαῦ οἵ διαίρεσις ἴῃ ὑμ6 Θορἠϊδί. Α5. ο {6 
τηϑῖη Βαρ]οθοῦ οἱ ῃ6 αἸαίοριθ Ῥίαῦο ἰθᾶνοβ 18 ἴ2Ώ ὩῸ πὩΠΟΘΙΘΙΠΌΥ. 
ΟΡ αῦθβ τηϑῖκοθ ὕγχο βϑὑφυθιηθπῦδ, ὙΥΏ1Οἢ ΔΡΌΘΩΙ ὕο Ἰζθῦθθβ ὕο Ὀ6 τησύιδν 
οομΗούηρσ : (1) ἴῃ 0815 1118 ψχ 816 ὍΠΟΥ ὑπΠ6 ρῥγοὐθούζοῃ οὗ σοοα δηᾶ 
γγ 156 σοάβ, (2) ὉΠ6 ΡΒ] ΟΒΟΡΠΘΙ γ71}} Ρ6 οἱδα ὕο ααἱῦ {815 116. ΘΙΤΏΤΩΪδ5 
Δ ]ἀ5 ὑμαὺ 1τῦ Βθθπι8 ἃ 1016 ἀπκΙπα οἵ Βοκγαῦθβ ὕο 6 ρ]θᾶβθα δ Ἰθανίηρ 
ἢ15. {τ]θπαάθ. οκγαῦθα δαμηὺβ ὑπδῦ 1ὖ 15. ΟὨΪΚ ἴαϊν ὑπαῦὺ ἢ6 βῃοι]α οἾθαν 
ΠΙτΏΒ611 οα ούῃ ὕμθϑθθ ομαῦρθθ.0 ΤΉΏΘη, δἰῦο δὴ 1πὑουταρύοη. οἢ 088 
ρατὺ οἵ Κυϊύοῃ, ψΒΙΟ 15 ΟἰθαΥν αθθιρηθα ἴο τηϑῦῖ ὑμαῦὺ ὉΠ6 5ΘΓΙΟῸΒ 
Ὀυβίηθϑβ οἵ ὑῃ6 αἸδίορθ 185 ποὺ ἃροαῦ ὅο ὈΘρΊΏ, σοκγαύθθ ῬΓΟΟΘΘα 5 ἴῃ 
0.6 [ο]οΙηρ οσαβ: ἍΝον 1 αἀθβίγο ὕο τη θοὴν δὴ δϑοοοαηῦ ο γοὰ ΤΥ 
Ἰυαᾶροδα δηα ὕο βῃον ὑῃδῦ 1ὖ 15 ΥΘΑΒΟΠ 816 ἴοΥ ἃ τηϑη ὙΠῸ Πᾶ5 Ῥᾶβθθα ἢ]18 
186 τὰ 0ῃ6 ὑτὰθ ἰονθ οἵ ψιβάοιῃ Ὁ Ὀ6 οἵ σοοα Θῃθϑ οἡ ὉΠ 6 ὑῃγΈβΒο]α οἵ. 
αἀοϑῦῃ 8πα ὕο Ὀ6 Βορϑία! οἱ Θῃ]ουηρ 086 σγοθαύοθυ Ὀ]θϑβίηρθ, θη ΠΘ6 15 
αἀοϑά, ἴῃ Ὁπμ6 οὐμϑὺ σοῦ. ΗΝ {815 τῆϑὺ Ὀ6 ὑδ 8. οᾶδθ6, ιτηγηϊαβ δηα 
Κοῦορ, 1 58.8}} {Ὁ ὕο {611 νοι (68 πὴ. Τῆυβ 6 866 ὑπδῦ {6 Ἰϑδάϊπηρ 
ΤηΟὔγ 6 15 ὕο 5ῃον ὑμϑῦ ὑΠ6 νγῖθϑθ δηα νἱσθαουβ τηδη Ὑ111] τηθϑὺ ἀν Ι ἢ 
ΘΠ ΘΟ] 655, οἡ ὑπ6 οτοισμπα ὑπαὺ ἢ18 ἰοῦ ν7}1}1] ὍΘ ΠΔΡΡΥ͂ ἴῃ ὑπΠ6 σψοι]α οἵ 
0ὉΠ6 αἀθραῖίθα. Απά, 88 1ῃ ὑῃ8 δορηϊδί, Ῥ]αῦο ὭΘΥΘΥ ὁποα ἰοβθβ βιρῦ οἵ 
Ὁ}15 τηοῦϊνϑ ἔγοϊὴ ὈΘΟΊΠ]Πσ ἤο Θηα οἵ ῃ6 ψοΙΐ. 



ΙΝΤΗΟΌΘΟΤΙΟΝ χὶ 

Νον ἰθὺ ὰϑ οὔϑούνθ ον ὑπ οὔθ ν᾽ Β δ] οῦβ ἃ 6 ὀΘοῃηπθοῦθα ψ] ἢ 815. 
ΤῺ Π1η6 οὗ ἀδΐθηοε δαορύθα ὈῪ οκγδῦθβ 15 ἃ5 [Ὁ]ον5 : ΤῊΘ ῬΠΙ]ΟΒΟΡΠΘΙ 
15. ἢοῦ ΘΟΠΟΘΙΏΘα Ὑ]ᾺΠ ὑῃ6 οΥδυποδύϊοη οὗ ὈΟΟΙΥ ἀρρούϊθθ ποὺ ψ]Ὸἢ ὑῃ6 
ῬΟΙΏΡΒ 8Π6 ]ΧΈΌΓΙΘΒ δὲ Ὁ}18 νου] ; 0Ὁη6 Ὀ]ΘαβαγοΘ οἱ {Π6 1η 6 ]] θοῦ Δ]0Π 6 
ΔΘ ῬΓΘΟΙΟῸΒ [ἢ 15 βίη, 8δπα ὕο ὑ6 ρυγϑαϊῦ οἱ ἱκπονίθαρθ δηα ψΊΒάοΤα 
ἢ15 σγΠ016 Π|6 15 ἀθγοῦύθα. ὅποι Ὀϑίηρ ὕΠ6 οᾶδθ, ὑπ6 ῬοαΥ͂ ὙγΒΙΟἢ 15 15 
501} 5 σΘοῃϑύδηδ ΘΟΙΩΡΘΏΙΟΙ Ὡοὺ ΟἸΪΥ͂ ὈΓΙΏΘΒ Ὠΐτη ἢ0 δανδηΐαρθ Ὀαῦ 15 ὃ 
Ῥοβιθνα δἰηάιδποθ δα ΔΠΏΟΥδΠΟΘ, Ἰηρθάϊηρ ὉΥ͂ 15 τηρογύαπαίθ δῆθο- 
ὉΊΟΠ5. ὑ 6 ἔτθθ ϑούϊοῃ οἵ ὉΠ6 508] ἴῃ ΠΘΥ βϑδροῇ ἴῸΣ 0Π6 ὑταΐῃ. Αοοογά- 
ἸΠΡ]γ ἢθ. δοσιαδύοιηϑ [18 500] ὅο 6 8ἃβ ᾿ἱπάθροπαάθπῦ οὗ [88 ῬΟΑΥ͂ ἃβ 5 
ῬΟΒΒΙΌ]Θ, ὕο νι μάγδν ἔχ Π ΘΟ ΠΟ γ]υἢ 10, ἃμα ὕο δοὺ ΟΥ̓ ΠΘΥ561{--- 
ὈΥ͂ ὈΙΟΟΘΒΒΘΒ οἱ ρυτὸ ὑβουρῃῦ ψιυμοαῦ 418 οἵ ὑπ6 βθῆθθθ. Βαῦ {}15 
αθ!γϑυᾶμοθ οἵ ὑῃ6 βοι], 6 ρυνβοδίϊοι ἔγότῃ 811 σοΙῬΟΓΘἃ] ὑδϊηῦ, ο8 ἢ 
ΠΘΥ͂ΘΙ ὍΘ ῬΘΙΓΘΟΡΙΥ ΔΟΟΘΟΙΏΡ]15η6α ΘΔ] ὉΠ15 Θαυῦμ]ν 116 ; ΘΟΠΒΘΟαΆΘΗΙΥ 
1ῃ ὉΠ15 116 ὑπ6 ρουΐθοῦ {παϊθοι οἵ τη] ]Π]σθῆοα σα θυ 6 δυίαϊηθά. 
ΓΉΘΓΘ 15 θαῦ ὁη6 Ὁμ1ηρ' τ ῃ1ο ἢ βϑραγαῦθϑ 508] ἔσότη ὈΟΑΥ͂ Δ᾽ ορθῦπου ; δπᾶ 
1815 15 ἀθδίῃ : ἀθαύῃ δχύμιοαῦθθ ὕΠ6 508] ἔγοτη [Θ᾽ ΘΟΥΡΟΙΘΆΙ Θηύθῃρ]86- 
Ιηθηῦ 8δη4 βϑύβ ΒΘ ἴγθθ ὕο θχϑυῦ ἢθὺ απζθύθθυθα ῬΟΎγΘῚΒ ΡΟ ὉΠ6 ΒΙρθϑῦ 
ΟὈ]θούβ οὗ οορῃϊθοη. [1 ϑδῦῃ ὕμ θη 15 086 τϑϑ]]βαύϊοη οὗ {Π6 ῬΒΠ]ΟΒΟΡ ΘΙ 
ἀτσϑϑχη ; 1ὖ 15 6 Γ]Β]τηθηῦ οὗ ὑμδῦ τη] Θοῦπ8} θη γδηο βοιαθηῦ ἡ οἢ 
ὉΥ ἃ 1Π|}6]οηρ βύγασοὶθ ἢ6 μὰθ Ὀὰὺ ἴῃ ΒΟΥ6 ΒΟΥ ΤηΘαβιγο δύνα θά : 
ον ὑμθη ὁδῃ ἢ6 181] ὕο Ὀ6 οἵ σοοα ΟἤΘΟΥ γΏΘη ὉΠ 6 ΠΟΙ δυσίν οἵ [15 
ΓΘΙθαθθ ἔροτ ὉΠ οἶοβθ Θομῆποβ οἱἨ [15 ὈΟΘΠΥ ῥυίβοη ᾿πΐο 086 ψ]46 ρὰγ8 
811 οὗ ἴτϑϑ 1ηὐθ]] θοῦ] 1116 ἢ 

ΥΘΥΥ͂ 0811, τϑρὶῖθβ ΚΚϑῦϑβ; θαὺ γοῦ 816 δδβϑατηϊηρ ὑμᾶῦ ὑῃ6 508] δοη- 
ὈἸη65 ὕο οχίϑῦ ἃ8. ἃ Θοηβοίουβ 86 106] σϑηῦ Ὀθὶηρ' ἈΡΌΘῚ ΠῚ ΒΘρδυ  ] 0 
ἔνοτα 86 Ροᾶγ. Ηον ἀο ψχὸ πον ὑμδῦ 586 15 ποὺ δχ ρα θη6α δὺ 0} 6 
τηοϊηθηῦ οἵἨ αἰἸββοϊαοη } Βθίοσθ νγὸ οδὴ δοοορὺ γοὰν ἀθίθποθ 1ὖ [5 
ΔΡΒοΟΙαῦθν ΠΘΟΘΒβαΡΎ ὑμδῦ γοὺ Βμου]α 8 ΒΥ ὰ5 οἡ ὑ}15 ροϊηύ. ϑοκγαῦθα 
ἔγθϑὶυ δαχητβ ὑῃ6 7αϑύ106 οἵ Π15 οΥἸΠ]οἴβτη δηα βαγϑ ἢ6. Ψ1]Π ἀο ἢΪ5. Ὀθϑὺ 
ἴο 61] ἋΡ ὑμ6 Ἰδοῦ 1 ἢ15 ὑΏΘΟΥΥ. 

Ὗγ 8 566 ὑμϑῃ ὑμδῦ ᾿τητηουύα ῦν 15 ἃ αἰΒΌΙΠΟΟΥ ΒΘΟΟΠΑΔΥΥ͂ 1558, Βα Ὁ- 
ΟΡ αἀϊηαῦθ ὕο ὑΠ|6 ὈΥΪΠΟΙ͂ρα] ὑμθπιθ οἵ {Π6 ἀἰδίοσαθ. ΤῊ6 ρδυῦϊοα]δι" τηοᾶθ 
1ὴ γγΒ]0 ἢ Θοκγαῦοβ Ὠδ5 ομόβθη ὕο ἀδίθηα 815 τηϑίῃη ργοροβιυύοη ἀοθιηθηαβ 
ὃ ἀἈὀΘμηοηβίγϑυοη οἵ {Π6 501]᾽8. ἸΠ]ΟΥὑΔ ΠΥ 8ἃ5. ἃ ὨΘΟΘΘΒΔΙῪ ΘΟΠΙΠ]ΙΟΉ, 
δι 6 ὑπδῦ 15 8ἃ]] : 850 [Ὁ ἃ5 Τϑρᾶγαβ ὕῃ6 ραγροβοβ οἱ {ῃ15 ἀϊδίοριιθ Ρ]αΐο 
15. ΘΟΠΟΘΙηΘα ὕο ΡΙΌΥΘ [μ6 50] ἱπηπηουῦα! ΟὨ]Υ 1ἢ ΟΥ̓ΔΘῚ ο ρύόνθ ὑμδῦ 
086 ὑγτὰθ ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡΠΘΙ 071} ποὺ ἔθ ἀθαῦῃ. Τύὺ 15 ὕο 6 ποὐϊοοα ὑμδὺῦ 88 
ΒΟΟΙ. ἃ ΘΥ̓͂ΘΙ' ὕΠ6 ἀθ:ηο βὑγ]ΟῊ 18, ΟἹ ΒΘΘΙῚΒ ὕο Ὀ6, ΘΟΟΟΙΩΡΠ5η64, Θοκγαῦθϑ 
δῦ ΟἼΟΘ ῬΙΟΟΘΘαβ. ὅο ΘηΪδῦσθ ΟἹ 108 ΘΌΠ1081 ὈΘΑΙΙΠρ5 1η τ ]αύοη ὕο {Π6 
Τη871}) ὈΓΟΡΟΒΙΌΙομ, 81 Α [0]]., 1707 Ὁ [0]. 

ΗἩδνίῃρ ὑμ 5 ἀθυθυτηϊηθα ὕνγο τηούϊνϑβ, ᾿Ἰϑῦ 8 566 ἡ ῦμ ̓ ἂπ ἰΏ5060- 
ὉΟῊ οἵ 08Π6 ὈῬ]ΘΘα]Πρ5 ΤῸ] ᾿τητη ον ΠΟΥ 0711] ἀ]Β6] 56 ΔΠΥ τοῦθ. ΟΚΥδύθϑ 
ὈΘΘΊΏ58 ΓΙΌ ὕνσο δυριτηθηῦθ γγΏ]Ο 816 ὅο 6 ΤΕρδγθα 8δ85 ὕνγο ἢδίγὸβ οἱ 
ΟὯ6 Ῥύοοΐ. ΤΠ6 ἢγϑὺ 15 θαβθα ὍΡΟΙ ἃ ἰᾶνν οἱ δ᾽ θυ μϑ]0η). ΟΥ̓ ΤΘΟΙ ΡΥ ον 
1η. πϑύμπ! : οίγϑῃ ὕνχο ορροβὶῦθ βύβθθϑ, 811 ὑμβῖηρ5 ψῃϊοἢ ἤδαγθ οοῖθ ὅο Ὁ6 



ΧΙ ΡΗΑΕΡΟ 

1η ΘΙΌΠΘΙ βδαῦθ ἤᾶνθ ρβββθα ἴηὔο 1ὖ ἴγτοπὶ ὕΠ6 ορροβίύθ βύδίβ ; ὕὉπ8 νῃδῦ 
185. ΠΟῪ ὑούθου. ἢδθ ὈΘΟΟΠῚΘ 50 [ΤᾺΤΌΤῚ ὈΘΙΠρΡ' ΜΟΥΙΒΘ; 8δη6α Ὀοῦνθθη ΘΥΘΥΥ͂ 
ΒΘ, Ὀ811 οἵἨ ΟΡρροβιῦθβθ γγχἷὸ πᾶνϑθ ὑγϑδῃβιύοῃ 1 ΘἰΠ 61" αἰγθούίοη, Ὀθύνθθῃ 
Πούδοι πα οο] 6, οσυθαύθυ δπα 1685, βίθθρίπρ δπα γγακίηρ, οο. ΝΟΥ 
6 Ορροβιύθ ὕο {ἰν]ηρ 15 αἀθϑαά : Ὀθύνγθθῃ ὕμθβθ ὕνο νγχ ἀΔ1ΠΥ 5686 0Π6 
ῬΙΌΘΘΒΒ ἴῃ Οη6 αἸχΘούοη, ἴγόχὴ [186 ὅο ἀθαύῃ, πμ6 οὔμϑι γ ἀο ποῦ 866. 
Βαῦ ὑποὰρ γγχο 560 10 ποῦ, 1ὖ τητιϑὺ δχιϑύ. ΒῸΓΡ ποθ Πν]ηρ᾽ Β00]5 δἃΓΘ 
ΟΠ Πα 4} }]ν ὈθΙηρ ὈΟΓῺ Ἰηο ὉΠ6 “οΙ]α, δηα 51η66 ὉΠ6Υ οδηποῦ οοτηβ οαὖ 
Οἱ ποὐῃϊηρ, οἰθανὶν ὑΠ6 Υ τηυϑῦ Θοπθ [τΌτὴ 006 50]5 ψ Ώ]ΟὮ πᾶν ααἰδῦθα 
0η15 1116. Τθϑθ ὕΠθη τηυϑῦ οχιθῦ δἴθθν ὑΠ 61 ἀδραῦῦανθ ἔγοση ὑῃ8 Ὀοάγν ; 
ἴον" 1 ὉΠ6Υ σθαβοθα ὕο ὍΘ, [Π6Υ οου]α ποῦ Θοτηθ ϑρϑῖη ᾿ηὔο Ὀθηρ, ΤΠΘΓΙΘ- 
ἴογθ ΟὟΤ᾽ 8018 οχιδὺ δου ἀθωῦῃ. Τὴ βϑοομπα δυρυϊηθηῦ τϑϑύβ ὉΡΟΗ 
ΥΘΤΏΙΏΙΒΟΘΠ6θ. 4411] 5ΘΏΒ1016 ΟὈ]Θοῦβ τϑιηϊη ἀ8 οὗ οογύδϊη 1868] ΌΥΡΘΒ, 
ὙΠΘΙΘΟΙ ὑπο ν 816 [Κϑῆθϑθθ5: ᾧῃθν ἃ. θαῦ δαπτῃ γϑῦομβ οὗἠἨ ἁ ὠωὕῆ6868 
ὕγρθ8, ἰδ ηὐ]ν γοῆθούϊηρ ὑμϑῖὴ Ὀσυὺ ἸΠΘΔΡ8016 οἵ τϑρυθβθηύπρ ὕπθτῃ τι ἢ 
Ῥουΐθοῦ δοοῦσϑου. 6 ΘΟΙΏΡΑΙΘ ὕμθβθ οὈ]θούβ σι ὑμοὶν ὕγρθθ δῃὰ 
πᾶσα ὑῃδὺ ὕπδν 184}] βϑῃογὺ οἵ ὑβθιῃ ; σγῇθπορ τὖ 15 ουιάθηῦ ὑμδῦ δῦ Βοῖὴθ 
ΌΠ16 γγο τηϑῦ ἢἤδγο δα ΔΡΡΥΘ ΘΒ οἵ ὕηθ ὑγρθθ. Νον χὰ ὁδηῃημοῦ 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ αν σαϊηθα 0ῃ156 Κηον]θαρθ βηο6. οὐ ὈΙΡῸΠ ; νγχα τηϑῦ ὑΠ 6 
ἢδνθ Ροββθϑβθα 1ῦ ὈΘουΘ νγ7γθ γγθῦθ ὈΟΤΏ. ᾿ΓΠΘΡΘίουΘ ΟἿἹ' 50]5 ροββθϑβθθα 
1η}6]]Πσθηῦ οχ᾽δύθμσθ Ὀθίοσθ ἢ. Ρανύϊηρ ὕμθβθθ ὕψο δυρυτηθηῦβ 
ορσϑύμου, γγχ ηα ὑμδῦ ΟἿ 5018 Θχ δία ἃ5 1η6] ]Π]σϑηῦ θϑῖηρθ ὈοίουΘ τπγο. 
ΘΓ ὈΟΙῺ 8η6 Ὑ}11}} ΘΟὨΌΠΠ16 80 ὕο οχιϑῦ ἴδοι νγχο τὸ αἀθϑῇ. 

ὥθϑίηρ ὑμαὺ 818 γοὰσηρ [ΘΠ 45 Δγ6 501} ἀοα ύ α] τ θύμ συ ἢ 6 οοη- 
αἸΠ]Οη5. ἴοι 6. ορογϑύϊοῃ οἵ ὕΠπ15 δῦ οἱ ΤΘΟΙΡΥΟΟΙΥ͂ ἃΓΘ. ΠΘΟΘΒΒΔΥΗΥ͂ 
βαῦθηθα 1ῃ 0ῃ6. 6886 οὗ 801], δοκγαῦθθ ρβῃθϑ ζουνγαγα ὕο ποὺ ρου απ. 
ΗΘ υὐροϑ ὑῃαὺ 11 ὃ ὑβ]ηρ 15 ὕο 6 ἀθοοχηροβθα, 10 τηϑῦ ἢσϑὺ ἤδγθ Ὀθθῃ 
ΘΟΙΩΡΟΒΘΑ͂ ; ὑπδῦ ΟΝ 88 ὯῸ Ῥᾶιΐβ Ὀμουθίουθ οαημηοῦ Ὀ6 ϑαθ]θοῦ ἴο 
αἸββοϊαύοη. ΙΒ 15 ὑῃ6. ἔπηάδιηθηΐαὶ αἀἰδύϊπμουϊοη Ῥθῦνθθῃ πμ6 οὈ]θοῦβ 
ΟΥ̓ 56η86 δηα ὑπο οἰ ]θοῦβ οἵ 106] }Π 0 6006 : 08 ΓΟΥΤΊΘΙ ΔῚΘ ΘΟΙΏΡΟΒΙύΘ δηά 
Ρουρϑύαδ!ν βυθυϊηρ τϑβοϊαῦοη ᾿ηὔο ὕΠ 61 οοηδυϊαθηῦ ραγύβ ἢ 086 Ἰαὐίθι: 
ΔΘ 5.016 δηα ὑμϑυθίοστθ 1Π 6 15501.}}186.0 [Ιᾶἄθὰβ δ΄Θ ομδηρο]θ8θ5. δηᾶ 
Θύθυηϑὶ, Ῥϑυυο] Δ 85. 816. Θυθυ-Ο μη ρΊηρ δὴ ὑτϑηβιίογυ. ΤῸ ψΒΙΟἢ οἵ 
ὉΠ686 ἩδΔύΘΒ 15. 8011] ΤΩΟΤ6 δκ1π 1 ΟἸΘΑΙ]Υ ὅο 0ἢ6 ΒΙταρ1]6 δῃηα ΟΠΘΏΡΌΙΘ655 
14688, Ὁ Β]Οἢ ἃ. 6 ΠῚ ῬΥΌΌΘΙ ΟὈ]θοῦ οἵ οορηύλομ, δα Ώ]Ο ἢ 506 ΔΡΡΙ6- 
ἤθηαβ ὉΥ γιγαθ οἵ ΠΟΙ ΠἸΚΘΏΘΘ5. ὕο ὑῆθη. ΜουθΟΥΘΙ 506 15 ΤΙ ΒΓ 585 

ΟΥ̓́ ὕμ8 Ὀοάγ, Ῥθίηρ 1 ἢ61 αἸΨΙ]ΠΘ ΒΙΤΙΡΙΙΟΙΌΥ [8 ἸΏΟΤΘ ρονγοεῖα!. Ὑοῦ 
Θύθῃ {μ6 Ῥοᾶάν 15. ὑπ 6 1} οουύβη ΘΟΠΟΙΙΟῺῊΒ ὙΘΥΥ ἀΌΥΔὈΌ1Θ: μον τ ἢ 
ΤΏ018 ἰαβύϊηρ ὕπθῃ 5181} ὑ86 50] ποῦ 6 

Βοΐοτθ. ρτοοθθάϊηρ ἰοῦ 8 Ῥϑβθθ ὕο τηϑῦῖκ ὑῃ6 βύτϑϑβ ἰδ] οἡ {86 
Δἰπαϊύν οἵ ὑμ8 500] ὕο ἢ 1ά688, ἴοτ' 015. 1701}} ῬΥΘΒΘΗΓΥ Ὀ]ΔΥ͂ ἃῃ ᾿ΤΏΡΟΙ- 
ἰδῦ ῬΑΙ. 

ὟΥ 8 ΤὩΔΥ 885 ΟΥ̓́ΘΙ: ὑῃ6 ΟὈ]θούϊομ οἱ Ιτηπγϊδθ νυ ἢ 105 τοϊα αυθ!ο ἃ 5 
Ὀθίηρ ᾿πτητηϑύθυιδὶ ὕο ὉΠ 6 Τη81 δυραμηθηΐ, 8ΔΠ 6 ῬγοοΘθα δῦ ποθ ο {{6 
ΟΥἸ Ὁ] οἴβτα οὗ Κϑθῦϑθ οῃ ὕὍμ6 [ογθοοίηρ ὑμθοῦγ. [Ὁ διγοιηύβ ἰο 0815: 086 
δον ΤΘαΒΟΏΙηΡ᾽ ΟΠΪΥ͂ ΤηΔΙΚ65 10 ῬΓΟΌΔΌΪ]6 ὑῃδῦ 501] 15 τη 0 τηοσο ἀΌΓΔ]6 



ΙΝΤΗΟΌΌΟΤΙΟΝ ΧΙ 

ὑπ Ὀοαγ δηα ΤηΔῪ ἰδϑῦ ἃ ΨΘΥΥῪ ἰοηρ' {Π11ὴ6 ; 1ῦ ἀο65 ποῦ 5Π0 7 ὑμδὺ 586 
15. ϑοῦ Π} ̓ π ΡΘΙΊΒΗΔΌ]6 ΠΟΥ ὑμαῦ 5Πη86 Πδβ ἴῃ ΠΟΥ ΟὟ ΘθΒ6Π66 8 1Π816}- 
ΔΌ]6 ῬΓΊΠΟΙΡΙ6 οἱ νιηύαῦγ. ΤΏΙ ὕῖκοθ 8 ὅο ὉΠ 6 ὙΘΥΥ͂ Ὠϑᾶῦῦ οὗἨ {6 
τηϑῦθου : ϑοκγαῦθϑ τηϑῦ ὑγδοὸθ 0ῃ6. οδβο5 οἵ ρϑηθυδίοῃ 8δηα αἰθβϑυσ ποῦ] οη 
ἀν ὕο ὑῃ 61} ΨΘΓΙΥ͂ Τοοΐϑ. 

1 ἀο ποῦ τχθδῃ ἴῃ [818 ρΙ866 ὕο οἴγθ ΔΠΥ 8ηΔΙΎΒ15 ΟἵὁἨ ὕΠ1}6 Τηϑυν]]ο ΒΥ 
Βα 16 σθαβοηΐηρ' ὙΥΒΙΟῊ ΒΟΥΥΘ8. ἴου ὑμ6 Πη8] ἀθιηοπβύγδύίζομ, θαῦ ΟὨΪΥ ἴο 
6811 αὐὐθηύοη ὕο 105 ππάδτηθηΐδὶ ὈΥηοῖρ1685. Αἰδοι' ροϊηὐπρ' οαὐὖ 0ῃ6 
Ἰηϑαθαῦδοῦ οὗ 41} ργθνυίοῦβ δηα σομύθιη θΟΥΑΙῪ ὑμθουῖθθ οἱ οδϑαβδθϊοῃ, 
σΟΚΥαῦθϑ ἀθοίαγθθ ὑμ6 [ἀθ85 ὕο 6 ὑῃ6 5016 οδβθθ οἱ 8}1 ὑπῖπρθ δῃηα [ῃ6 
5016 Οὐ]θούβ οἱ Κηονψίθᾶσθ. ΤῈὴ6 ὑσαῃ οἱ ὑπ6 Τάθϑβ 156. δὔθυ δ} ΒΌΓΘ, 
διηα νυ δύθυϑε ἸἤΘυΘ πο 6 οϑῃ Ὀ6 σου ϑ]]Υ ἀὐᾶνγῃ [τότ ὑῃ6 1468] ὑμθοῦν 
15. ΨΘΥ]Υ ὑσαθ. Νον ϑνθυυῃηρ ἴῃ Ὠϑύαγθ 15 δῦ 1 15 ΟΥ̓ νἱσύαθ οὗ 
ὉΠ6 ἸπηΙηθηθη06. οὗ βοιὴθ 1ὅθα 1] σ᾽ 1ὖ: δὴ 850. Ἰηπηϑίθ 15. 086 
ΘΟΠΏΘΧΙΟΙ ΟΥὁἨ ὈδΥο Δ γΙῦἢ 1668, ὑπαῦ ὑῃθ [ὈΥΤΏΘΙ ΟΠ ΠΘΥΘΙ ΟἿΥΘ 
ΔαΤΩΙΒΒΙΟῚ. 0 δ Ιᾶθῷ ᾿ΠΟΟΠΡΤΊΙΟὰ5. 1 06 Ἰαὐῦου. ΑΟΟΟΥΟΙΠΡῚΥ 1 γὸ 
[δ Κ6 ΔΗΥ͂ ΡΔΙΣ οἱ ορροϑβιῦύθ δηα πιαύαϑ!]ν ϑχοϊαβῖνο 1άἀθδβ, ἃ ῬδυυϊοαΪδ 
ἸΠ]οΥΙηΘα ΟΥ̓ Βα ἢ ορροβὶύθ, οὐ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 1668 ἰῃηγοϊνιηρ Β0 ἢ ΟΡΡΟΒΙΐθ, 
Οϑ ὭΘΥΘΙ ΤΘΟΘΙῖγΘ 86 ΟὔΠΘΥ ΟΡῬΡοΒΙΐύθ: γγχ οδηηοῦ ἤᾶγνο ὁ0]α 16 ΟΥ̓ ΘΥ̓Θἢ 
Ὅγ66. Βαὖῦ βου]--σιία! ῬΥ]Π01Ρ01ὁ6---1θ. Βοὰ] ὈΥ νἱσῦαθ οἵ π6 168 οὗ 116 
᾿πῃογθηῦ ; ὑπο υθοΘ 5816 ὁδὶ ΠΘΥ͂ΘΙ ϑαηῦ 0Π6 Ορροβιύθ ὕο 116, ὑγ 1 ἢ 15 
αἀθδῦῃ ; 86. νγ Βῃου ]α ἤᾶνο ἀθδα βοὰ], ὑυ ]Οἢ 15. πὸ 1655 πη ρΟΒ51016 δη 
ἸΡΓδΌΙΟη8] ὑμδῃ ουθῃ ὑθγθθ. οι] ὑμθυθίουθ μ88 1 ΠΟΥ ᾿ππηοϑῦ ΘΘβΘη 06 
ὃ. ΒΟΌΓΟΘ οὗ [16 ὑπᾶῦ οδ ἤθνο [81] ΠΘΥ. 

Α γϑῦῪ τηοαθταῦθ [διη}1αυγ σι ΡΊαῦο ΒΒ σὰν οἱ ψουκίηρ ψ1]]} 
ΠΟΥ͂ ΘΗΘ16 15 ὕο 8566 ΏΘΙΘ γ͵7ἷὺ ἃ16 ὕο ἰοοΐϊς ἴον" ὑῃ6 ὙΘΙῪ ποαχὺ οἵ {86 
αἸαϊορσαθ. ὍΤΠ6 δββουθοη οἵ ὑμθ Τάθαβ δἃβ ὑπΠ6 οαῦβθθ οἵ δχιβϑύθῃοο δηᾶ 
Ὅη6 οὈ]θοοὺβ οἵ οοσῃῖίοῃ ; ᾧῃ6 δἰπγηηδύϊοη ὑμδῦὺ ὕΠΘΥ οομδθδαθθ [ῃ6 
ὉΠΟσαῦθ τ ῦν ἀΡΟῚ 1 Οἢ. 811] βου τϑοϑοῃῖπρ πιϑὺ Ὀ6. Ὀᾶ5θ4---Ὁ} 15 
15. ὍΠ6 τηοϑῦ βισῃϊποθηῦ τηθύδργ81081 τοϑα]ῦ οἵ τῃ6 βῥαφρᾶο, ἃ (15 
Ὀογομα ἀοαδῦ νγὰβ Β]αῦοβΒ ἀθαγϑϑῦ ρᾳΤΡΟΒΘ 1ῃ οοιηροβίηρ 1. Απά γοῦ, 
50. 781 ἃ5. ΤΟΥΤῚ ΦΌΘΒ, 818. 15. ΟὨΪΥ͂ ΒΌΒΙΔΙΘΥΥῪ ὕο Ὁῃ6 οϑῦ 5 ητηθηῦ οἵ ἃ 
αοοίγηθ ἡ] ἢ 885 ὑστποα οαῦ ὕο Ὀ6 ὨΘΟΘΑΒΔΥΥ ὕο 0Π 6 τηϑ᾽ηδθηθηοθ οἵ 
06 ῬΥΪΓΠΔΙῪ ὈΙΌροβιύοη. ῆθ 580} ΠΟΎΘΥΘΙ ἴῃ ὑμθ ϑορἠδέ ὑπαῦὺ ὑῃ 68 
ΟἾὨ]ΘΓ ΤΟΥ 18] τα ῦγ6 15 ΟΥ̓ ΠΟ Τηθϑϑ ΠΘΟΘβΒΘΥγ Ῥ]δῦοΒ ὈΥΪΠΟΙ͂ΡΑΙ] 6 : 
διη ἀρϑίη νγχ πᾶνθ ὕο βθϑὶς [Π6 οἰϊϑῖ ϑῃά ἴῃ δῦ 15 ὑθοβη]οα}}ν Ὀαῦ 8 
ἸΏΘ88. 

ΘΌΘἢ Ὀοίηρ' ὑΠπ6. ὕμτοθ βύγδηβ ᾿ηὐθυυνιηθα 1ὴ ὑπ ὑπγοϑᾷ οἵ ψ ἢ 
ὑὴθ ἔδουις οἱ ὑῃ6 μῥβῥαφρᾶο ἴα σονϑῃ, δῦ 15 ΘΧϑΙ]η6 ὑπ 1 το δύο. 8 
ΠΠ0016 ΤΟΥ͂Θ. ΠΘΙΤΟΨΙΥ. 

ΓΠ6 αποβύϊοῃ οὗὨ Ἰτητηου 10} 15 Τα θυ θϑύηρ δη6 ᾿τηρογύδηῦ 180 50 
[ᾺΥ δἃ5 1ὖῦ 15. οοηπμθοίθα ψιῦ ὑπ6 οΟρΏΙΙΟη. οὗ ῃ6 4685. Ττὰ6 Κπον- 
ἰθᾶρρ, βᾶγβ Ρ]δῦο, 18. ΘομοΘΡ θα ὙΠῸ} ὕπθ Ἰαθαβ δίοηθ, Ὀθοδαθθ ὉΠΘΥ͂ ἃ 16 
ΒΙΤΉΡ16, σμθηρ616855, ἃηα ΔΌΪαΙηρ' : ΘΟΠΟΘΡΏΪΠΡ ὑπ 6 ΘΟΙΏΡΪΘχ, ομδηρδῖῆῃη, 
δια ἢθϑύϊηρ' οὈ]θοῦθ οἵ 5686 ὕμϑυβ οἂὴ 6 πούμϊηρ' Ὀούδου. ὑῃδῃ ΟρΙ Πομ. 
501] δίοηθ, ϑούϊηρ ΟΥ̓ ῬΥΟΟΘθθ05. οὐ ρᾷγθ ὑπουρῃδ, ὁ Δρρυθμθηᾶ [68 



χῖν ΡΗΑΕΡΟ 

1685, θθοδβθ οἵ Π6ὺ ΠΠΚΘηθθΒ ὅο ὕβξθιῃ : 516 ὕοο 15. 51}1}016 8δπα 56]1- 
ἸΔἀθη θα] : ἃπα {πκ 15 Κπόοῃ ΟΥ̓ πκὸ. Βαυῦ ἀυχπρ ὮΘΡ δββοοϊδϊοη 
ἢ Ὁμ6 ὈΟΟΥ͂ 5886 ΠΘΥ͂ΘΙ Ἦδ5 ἴχ66 Ῥ]ΔΥ͂ ἴοὺ Θ᾽ οὐσ ΘΟ ΥΙΥ : ὑμ6 ὈΟΑΥ͂ 
γι 5. ῬδβΒΊΟη5. 84 ἀρρούϊύθθ, 18. ὈΙΘΑΒΌΓΘΒ 8η6 ὈΔ1η8, 105. τη 8] Δ6168 
ΘΗ ὙγΘ ΚΘ 5868, 15. ΟΥ̓́Θ ὨΔΙΡΟΙηρ 8Πα ΒΙΠΟΘΥηρ ὕΠ6 τηογϑιηθηῦδ οἵ 
0068 501] ὕο 500} ἃ ἄθργϑο ὑμαῦὺ θυϑῃ 6 νιβθϑὺ οἵ τηϑῃ Κη οϑη. ΟΠΪΥ͂ ἴῃ 
Ρδγὺ ΤΙβ86 ΒΌΡΘΙΙΟΙ ὕο ὑμ686 ᾿πῆπθμποθθ (ὐοῃθθαθηῦν ὑῆ6 1ΟΥ οἱ ὈᾺΓΘ 
διηα πηὐγου Ὁ ]6α οὀομ θη ]ύϊοη. ἂμ ΠΘΥ͂ΘΙ Ὧ6. ὑδβύθα ὈΥ ὕχθ 508] ψν}116 

ἢ6᾽ ποι τι ὑπ6 ὈΟΟΥῪ ΘΟ] ΠΤ6Β ; ΟὨΪΥ͂ ΟΥ̓ ΓΘ]Θα86 ἔτΌΤη 105 ΒΘ. Δ Β5]ΠΡ' 
ΘΟΙΩΡΘΙΪΟΉΒΗ1Ρ δ 586 ὮΟΡ6 ἴθ 0ὉΠ8 [}] ἔγυϊοη οἵ Καον]θᾶσοθ. ὅὸ 1 
Π6᾽ δχιβδύθῃοθ 15. ὑθυτηϊηδῦθα ἂὖὺ ὕμ6 αἸββο  αὔ]οη οἱ 50] δηα ὈΟαΥ, 586 
ὭΘΥΘΙ 68 δὐϊαϊη ὑγὰ6 πον ]θασο δὖ 8} : ᾿πητηου δ ὑῇθη 15 δὴ ᾿πουῖὺ- 
ΔΌΪ6 οοπαϊδίοῃ οὗ ὑῃ6 ἴγϑθ οορῃϊίοη οὗ {Π6 1ᾶθ88. ἘῸΥ 815 ᾿πατηουδ! ὐγ 
5Π.6 15 75 1Π{64 1ῃ Βορίπρ' ΟΥ̓ ὑΠ6 ΥὙΘΡΥῪ ΔΗ ὕο ὑπ6 4688 ὙγΒ]1 0 ΘΠΔΌΪΘΒ 
Π61 ὅο ΔρΡρυθμθμα ὕμϑιῃ ; ΠΔΥ 506 15 ἀββασθα οὗ 1ὖ Ὅγ 0ῃ6 ᾿πᾶν θὴρ 
1Ιᾶθα οὗὐἨ 116 10561} ΏΙΟΝ ἸΠΙΌΤΤΩΒ ΠΟΥ ὙΘΥΥ͂ ΘΘβθθη06. ΠΝ. ΔΘ ΠΠΤΠΟΥ- 
8110} δα Κηον]θαᾶσθ τααῦμϑ}]ν Ἰηὐογαθρθπαᾶθηῦ. ΟΠ] ΘΙΘΥΙ ΘΟ 6, ΠΟ ᾿ 
ἢδ8.5 βοῖηθ θχϑϑι]θηῦ Ὑϑιη δ 8. ΟἹ ὑἢ15 βα]θοῦ, ΒΌΤΩΒ ΠΡ 8ἃ5. ΤΌ]]οντα : ὁ 80 
ἰδὺ ἄθῃῃ ἀ16 Βγιρῖκοιῦ ἀο ϑθϑὶο α16 Ββαϊηραηρ ἀ6 Μοὸρ]ΟΗΚοΙῦ 81165 
ὙΔΈΓΘΩ ΕἸ ἸΚΘΠηΘη5 ΠΣ ἀθη ΜΘηβοῆοη, υπα ψιθάθγαχῃ 416 ΚΠ Ϊκαιῦ 
ἄθ5 ΕὐΚΘημΘὴ5 δῦ ἀοΥ Οταμα, δὰ5 Θ᾽ ἤθτη δ ΒΙομουβύθῃ ἀπα ]6]οὐ- 
δϑύθῃ 16 Ἐν] ρ κοῦ ἀ6 1 56616 ΘΙ μρόβθῃθη ψιγα.᾽ [Ια ὑμ6 πογαβ οὗ ΘΙΤΏγη 88, 
εἷς καλόν γε καταφεύγει ὁ λόγος εἰς τὸ ὁμοίως εἶναι τήν τε ψυχὴν 
ἑμχῶν πρὶν γενέσθαι ἕμλᾶς, καὶ τὴν οὐςίαν, ἣν εὺ νῦν λέγεις. 

ΘΌΘΙ ὑμθη 15. ὍΠ6 ναϊαθ οἱ ἱτητιουίδ  ὐγ, ἃϑθ. ῬΓΟΙΏΙΒΙΉΡ τ18 δὴ οχίβὺ- 
Θη66. ὉΠ461 ΘΟΠΟΙΠΟΠΒ ΤΠΟΓ6 ἰΔΥΟΌΥΘΌΪΘ ὕο 1ηὐθ]] θοῦ] δούϊγιγ. 1 
Ὁ1ηΚ, μονονθυ, ΡΙ]αῦο τηὐθημαβ ο ὑατῃ 1ὖ ἤο δηούμου ποῦ πηϊτηρογύδηΐ, 
ὉΠΟῸΡΉ τηϊποῦ, α88. [1ἢ {πΠ6 τὰ ΡῬΊ]δθομ]ο βγβύθσῃ οἵὨ θύῃ 105 ᾿τητηουύδ 1 
Ὀ]αΥ5 πὸ ρΡᾶῖῦ. Ρ]αὐοβ που Υ 15 Τουπαθα ἴῃ ὑ86 ν ΡῪ ἀθρύμβ. οὗ Ἠ185 
ΟὨΦΟΙΟΡΎ ; ἴοΥ ὑπ6 ῬυΪ]Ποῖρ]θ οἵ σοοα δηα {Π8 ῬὈΙ]ΠΟΙΡ186 οἵ Ὀθίηρ' ἃΓ6. ὁὴ6 
δα ὑπὸ βϑθῖθθ. [ὑ τηδύϊαυβ μούμιηρ' νυ ὨΘΌΠΘΥ τ )χὸ ΠνΘ ΟΥ 6416: ὑμδῦ 8]0ὴ6 
15 βοοα ψΒΙΟ. 15 Π|κ6 ὑ86 1498. οὗ σοοᾶ. Βαῦ ἴο ἀθάποθ ϑὕμίοαὶ βοῖθῃθθ 
ἴγοταῃ ὑμθ αὐτὸ ἀγαθὸν 0815. ἴου' ἃ τηοϑῦ δοῃϑαϊησηδῦθ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΏΘΥ : ἴοΥ 
0Π6 στοῦ τηδ85 οὗ τηϑη πα 1ῦ 15 ΒΙΤΏΡΙΥ οἂὖ οὗ {πΠ6 απιθϑθοῃ. 0 ὑθθῃ, 
51η 66. ΦΗΘ6Υ͂ οσαπποῦ {γϑΤῺ6 ἃ ΤΥ] 0048. ἴΟΥ Ὀπθυηβθίνθθ Ὀθοδιβθ ὑπ 0 α0 
ποῦ Κηον ὑμ6 Ιάθῶ οὗ ὑμ6 ροοα, ὑῃθ Ὀθϑὺ ὑῃΠ6 0 οδῃ ἃ 15 ὕο δοοθρῦ οῃ6 
ἔγοτα 088 ῬΒΠ]ΟΒΟΡΠΘΙ γῆ ἀ065 ΚΠΟΥ͂ 10, ἃ5 Ῥ]αῦο ᾿πδ]ϑύβ ἴῃ ὑΠ6 Περιιδίϊο. 
Βαῦ 086 ῬὨΙΠΟΒΟΡΏΘΥΙ τηϑὺ Βο] ἃ οαὖ βοὴ ᾿πἀποθχηθηῦ ἴοι Π 6 Ῥθορίθ ἴο 
Τϑοοῖγο ἴθ ὑθϑοῃίπρ ; 84 015 Ἰπαπποθιηθηῦ τηδὺ 6 ἀρουῖνθα {τότ ἴτὴ- 
ΤΔΟΥΆΠΥ. οϊκγαῦθβ ὨΙπΊ561} βαᾶγβ “1 ὕΠ 6. 50] 15 Ἰτητηοῦῦδ!, 586. ποθ 8 
ΟἿἹ οα76 ποῦ ΟὨΪΥ ἀπτίηρ' [Π6 ρουϊοα ὕο τ ]οἢ ἡχὸ οἵνο ὑῃ6 πϑῖηθ οὗ 116, 
Ὀυΐ ἴΟΥ 81] {1π|6 ; δηα ΠΟΥ͂ 1ὖ 15 ὑῃδὺ νγ78 566 ΠΟΥ͂ σγᾶνθ 15 ὑπ6 ἀδῆρου οἵ 
πϑρ]θούϊηρ μοι. ΤῊΘ ῬΒΙΟΒΟΡΙΘΙ ὙὍ7}}1 ρουβαδαθ ὑῃη6 ῬθΟρ]8 ἴο [Ὁ]1ο7 
5 ργθοθρύβ ὈΥ͂ βΒῃονίηρ ὑῃδῦ ἃ [18 οἵ 1π|6]ΠἸσϑηῦ νσύαθ 15. ὕη6. ἴογο- 
ΓΌΠΠΟΙ οἵ ἴτθο 1πὐθ]] θοῦ] Θῃ]ογιμθηῦ 1η 86 [ΠΥ]510]6 γγουν]α, Ὀυῦ 4 
1116 οἱὗἱἨ γνἱοθ οδῇ ΟΠ]Υ 1θ8α δου ἀθαύῃ ο ἢθ]Ρ]Θ85 Οὐ] ηρ 5. ΤῸΓ ῬΟΘΙ]Υ 
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ῬΙθαϑαγθα ΒΟ ἃ’6 οαὖὺ οὗὨ το. ὅο ὈΥ͂ ἀβαποῖηρ ᾿τηγπουα! ν [ΠΌΤΩ 
0868 1464] ὑθουυ, ΡΙαῦο 865 ὑμαὺ ὑμθοῦῦ ὅο ῥιονυἄθ ἃ σου κίηρ ὁ066 
ΟΥ̓ ἸηογᾺ]5 ἴον ὕμοβθ Ο 816 ᾿ἰποᾶρ8}]6 οἵἨ τἱβίπρ ὕο ὑῃ6. ΟὨΪΥ ὑτὰθ δηά 
ῬΑΌΙΟΙΔΙ] νγῦαθ. 

Βυύ ψὮ1ΠῸ6 νὸ στη ὑμᾶῦ π6 ΒΘ τοθα]ῦὺ οἱ ὑῃ6 βηαθᾶο 15. {86 
οϑύδὈΠΒὨτηθηῦ οἵ ὑμ6 Ιἄθαβ δἃ5. ὑμ6 ὑπ16 ὈΓΙΠΟΙΡ165. οὗ οδαβδῦοη δηά 
οὈ͵]θοίβ οὗ Κπομνίθᾶρ, ἢ Ό͵δοθ οὗ ὑῃθ6 βρϑυῆοίαὶ Ῥῃγϑίοαὶ ἰᾶνγθ πα 
ἸηοορΊΔ Ὁ]6 Ῥῃθποίάθηδ ΒΟ} αἸα ἀν [Ὁ οδιιθ85 8η6 ὙΘΔ}10168 ψ]Ρἢ 
086 Τομΐδη ῬΒΙ]ΟΒΟΡΙΘΙΒ: δηα Ὑ 116 γγ7 τθοορηϊθθ ὑῃαῦ ὑΠ 6 ῬΙῸΟΪ οἱ 
᾿πτηοΥ [ἈΠ ἀουῖγθϑα 105 5016 να ]ὰ6 ἴσου 105. Ὀθαρίηρ Οἡ 06 σορῃ]Ιοη οὗ 
068 14685, γγχα τηϑὺ ποῦ ἰθᾶνθ ουὖῦὺ οὗ βἰρῃῦ ὕΠ6 οΥἹΡΊηΔ] Ῥγυοροβιύϊοῃ, ὑμδῦ 
ὉΠ 6 σῖβθ τηϑη 0711 ΟΠ ΘΟ ΠΥ τηθοὺ ἀθαῦῃ. ΤΏ15, ὑποὰρῇ ονθυβηθαονοα 
Ὀγ 0Π6 βαρθυοι ᾿ηὐογοδὺ οἵ ὑπ6 τηϑῦδργϑίοαὶ βϑαθδ ὕο Β]ΟὮ 10 ρΊνΘ8 
Γ186, 15 γϑῦ 8. ΠΌΤ πιηϊτηροτύδηῦ ἴῃ ΡῬ]αῦο᾽Β βισῃηῦ ; δηα {815 15 σγῆδῦ 
ΘΊνΘΒ ΔΙΟΙΒΌΙΟ ὉΠΙΓΥ ὕο {Π6 αἸδίοριθ. ΑΒ ἃ ἔρδιηθσοῦκ ἴῃ 16. ὕο βού 
ἢ15. νἹηἀϊοδύϊοη οὗ ὑΠ6 αἸσηϊΥ οἱ {Π6 4685 Ρ]αῦο οου]Ἱά πᾶν οἤοβθῃ 
πούμιηρ Ὀούΐοι ὑπδῃ ἃ ἀθβουιρύϊοῃ οὗ ὑπ6 σμθουῦα] [ογυϊπα 6. αἸθρ αγ θα 
ὉΥ ἃ Τη8ι ΏΟΒΘ [116 8ὼ5 Ῥδθθῃ ἀοδνοίθα ἴο 1ηὐθ]]Θούπδ! γβοαυῸ ἢ, ΤῈΘ 
Ἰοββοῃ ΒΟ} οκεαῦθβ ἱποι]οαῦθθ ΟΥ̓ 15 ργθοθρύβ δη6 δυρασηθηῦβ 6 
ΘΏΪΟΥΟΘΒ. 5011 τηορο ὙἱνΙΥ ΟΥ̓ [15 ΠἸν]ηρ' ΘΧΘΙΏΡΙ6. ΕὙΟΙΏ 15 ἢιθύὺ 
ὈΙθαβϑηῦ το] 151 πο ἢ 15 ΟἼΤΏ ἔθυξθυ -ουϑιηρθα 1ἰπη 05 ὕο ῃ6 ἰαδῦ 841} 
ΘΟΠΒΟΙΟῸΒ ἰη] πηούϊοη. ὕο {Ὁ]ῈΗ] ἃ. ρίουβ. ἀαὖγ, Π6 5ῆονγβ 15. ὉΠ6 ΥΘΙΥ͂ 1468] 
οἵ ὑπμδῦ ομδιδούθυ. δῦ γῇ ϊοὴ ἢ του ἤᾶγθ ἃ δῖη. ΝΟΥ͂ΘΥ 5 Π6 
ΡΙαύομϊο ϑοκγδῦθβ τοῦθ σθηϊαὶ δη6 σθηΐ]θ, ΤΟΥ 6. τ ϑαν 8ηα Βα 016 1ῃ 
ΔΥΡ τη θη, τ]ο16 ῥϑύϊθηῦ οἱ ορροβίθίοῃ φηα 5.{|1{π| ἴπ ϑησοππύθσίηρ 1ὐ,. 
ΠΘΥ͂ΘΙ' ΙΠΟΥΘ ΤΟ 1Π ῬΟΘΟΓΥ 8η6α ᾿πηθρΊηϑύο, ὑῃδη οἡ ὑπαῦ ἰαϑὺ αδύ οἱ 
ἢ15 1116. Τῦ βθϑίηβ ὃ 1 ΡΙαΐο δα αἀθύθυγῃϊηθα ὕο 186 811] ὑΠ6 ΤΥ ΒΟΌΓΟΘΑ 
δῦ Ἦϊδ σοΙητηδηα 1 ὈΡΙΠΡΊΩΡ ΠΟΙ. ὅο 15 ὑῃ6. ΙΘββοη ὑμαῦ 1 ῬΒ]]ΟΒΟΡΕΥ͂ 
1165. ὉΠ6 ΒΟνΘΥΘΙΡῺ Οἤϑητη ἃροϊηδὺ ὑΠ6 ΤΟΎ οἱ αἀθαύῃ : ἢ6 δρρθδὶ8 ἰοὸ 
ὕῃ8 1η6]]6οῦ Ὅγ ὕ86 βυρυϊοῦν οἵ Ὠ15 διραγηθηύθ, ὕο ὉΠ6 Ἰπηδρὶηδῦοι ὉΥ͂ 
ἢ15. [8 ποῖ] δηα Ὀοϑυθια] τηγύῃ, δπα ὕο ἢ ϑιγούϊοηβ ΟΥ̓ ὑμαὺ αθδθῃ- 
ΒΟΘ6 ὙὙΏΙΟῊ βῦϑηαδ ΔΙοηΘ 1 81} Πογαύασθ. Τὺ 15 1ῃ ὑΠ15 8 ὺ ὑπμδῦ 7 
ἸΘῪ ΤΘΟΟΡΏΪΒΘ ὑἢ 6 ΘΟΠΠΘΧΊΟΙ οἱ ὑπθ τηγύῃ δηα ὑῃ6 ἰαδὺ βοθῆθ ψιῦῃ ὑῃ6 
Τηϑῖη ὈΟΟΥῪ οἵ ὑπ6 ἀϊδίοσιαθ. Ὲ6 τὐγῦῃ 15. ΠῸ τ 0 γ6 Ῥοθύϊοδὶ θυ 61115}- 
τηθηὖ, ΠΟΙ ὅ065 ὑῃ6 αἀθεύμ-βοθηθ δ θ ΟὨΪΡ ὑῃ6 ὉΠΙΟΥ ὙγΠ]Οἢ ὈΘΙΟΠΡΒ ὕο 
086 γϑυουβ βύαρθβ οἵ οὔθ οοῃμούθηῦ ἡϑιγαύῦϊνθ. Βούῃ δῖ6 Πηϊκρα ὈΥ ἃ 
αἀθΘροΥ ὉΠΙῪ ὕο ὑΠ6 ΤοιηϑΠ6᾽ οἱ ὑῃ6 σοῦ κ, θϑιηρσ Ὀγ ΑἸ ογθηῦ τηϑύῃοαβ 
ΒΑ Βουνιθηῦ ο [6 βϑ1ὴ 06 ῬᾳΓΡρΟΒΘ. 0 866 ὕμθῃ ἴῃ ἐμ ῥαθάο δῃ 
Δ Πγτηδύϊοῃ οἱ ῃ6 1ᾶθὰ8 85. οδιαϑδῦνο 8η6 1η611101016 ΘχΊβύθηῃοθϑ, [ΤΌΤ 
ὙΠ ΙΟἢ, ὑῃγουρἢ {ἢ 6 ἸΠῇογθμο6 οἵ ᾿πηυγουῦθ! ὐν, ὑμ6. οὐμῖοα! αἀθαπιοῦϊοι 15 
αἀγανγῃ ὑμαῦὺ ὑπ6 ῬΒ]]ΟΒΟρΡ θυ, ΒΘοῦ 6. Οἱ Ὠ1Β5 γγχ611-θθῖηρ ἴῃ ὑῃ6 ΥϑρΊοη οἵ 
6 ἀθραγίθα, γ71}} τηθοὺ ἀθαῦῃ Ὑν]ῦ ἢ οἰ τηθθ5. δηα ὀομῆαθηοθ ; δηα [ῃ6 
ἸΏ ΡΥΘΒΒΙΟΩ ὑπ ΘΟΠγΟΥΘα 15 ΤΟ Πα ΘΥΘα τη 016 ιν ὈΥ̓͂ ἃ ἀοβουιρύοη οἵ 
ὑμ6 ϑαυῦῃ δηα ὑμ6 παύου] δηα δὴ δοοοπηῦ οἱ ὑπ6 ϑανοηύαγθα οἱ ὉΠ6 
αἸΒοι οαΙθα 508]: δηα βηΔΠ}ν 1 15 γϑῦ τηο8 δα  Πθϑῦν οηΐοιοθα ὈΥ͂ 8 
ῬΙούαγΘ οἱ ῬὨ]]ΟΒΟΡΒΙο [ουὐυπαθ ὑδίςθη ἔγουα δοῦμϑ] Ὠἰβύοσυ. ΧΑ] 0686 



χνὶ ΡΗΑΕΡΟ 

ΘΙθυηθηῦβ, Δυρυτηθηαῦνθ, ᾿τηϑρΊηϑῦγο, 8η ἃ ὩδΙταΟϊ ", ἀσο ἈΔΙΤη πβοα 
Ὀγ ῬΙαῦο ἴῃ ὁῃ6 δοηϑαϊητηδύθ ΤΟΥ οἱ δυύὺ διῃα 1018 ν ἰμθούθα ἐο ὁῃ6 
ΘΟΙΩΙΔΟΙΏ 6Π6. 

8. 2. 77}ι6 γοϊαΐίογν 0Γ ἐΐι6 ϑθνογοΐ, ΟΥ̓ ΘΥΜΊ,6γν 15 Κ0Υ ὅηγι “ον [ἡΐψ. 

Ηον ὑμ6 βουουδὶ ιρυτϊηθηῦβ ἃΓ6. ταῦθα ν᾽ ταῦθα, ἀτι ΠΟῪ ΠΥ 
ῬΓοοΐβ οὗ ᾿τατηου δι! {7 816 οοπίαϊπθα τὰ ὑμ6 λαθάο, ἴα ἃ αυθδβύϊομ οἢ 
ὙΒΙΟ τηοϑῦ αἼ ΘΥ86 ΟΡΙΠΙΟΩΒ. ἤᾶνθ ὈΘΘη Θηὐου ϑιηθα : Οἢ ΟὯ6 οϑυϊχηϑίθ 
811 {π6 Ῥυοοίβ δῖθ γθάποθα ὕο ὁῃ68, Ὑ 16 8πΟῦΠ 6: ὙΘΟΪΚΟ 1} 08 ΤΩΔΗΥ͂ 88 
βθύθῃ. [1 4Ἃο ποῦ ῥιόροθθ ὕἤο οὐθιοῖβθ 886. ψϑΙΊΟῸ 5 ΘΩΘΙ ΘΙ ]ΟΉ8, 
γγ ΠΟ. ἤᾶγθ ῬΘΘῃ ΔΌΪΥ ὑτοθαύθα ὈΥ ΒοηῖῦΖ ἴῃ 15 ΔΙ 7 8016 ὁ Ε]ἸΑΟ560Π6 
υθαϊθη᾽: 1 58.811 ΒΠΏΡΙΥ Θχϑηληθ ὑῃ6 τϑἰδῦίοη οἵ ὑῃ6 βθύϑυϑὶ ΔΙΡΡῈ- 
τηθηΐβ, δη ἃ ἼΘη. {τΌχ 086 ΤΟΒα] 05. ὑπ ΟὈὐδιπθα ΘΟΠΒΙ 61" θῦμα ἴΠ 6 Ὺ 
ἃγ6 ὕο Ὀ6 γϑραγαθα 85 οοῃϑυι θη ΟΠΘ ΟΥ̓ τποῦθ ἀθιηομδύγαθοηθβ. Ὑ1ἢ 
[Π6 νίθνγβ οὗ Βοῃῖῦ ἴῃ ὑῃ6 τηϑῖῃ 1 ὑπουουρ Ὁ 766; θαὺ { ὑμῖηϊκ 1ὖ 15 
ῬΟΒΒΙΌΪΘ ὕο σῖνθ ἃ βοιμθυηδῦ ῬΥΘΟΙΒΟΥ δε, θεὶ οὖ ὑΠὰῃ ἢ6 ἢδ8 016. 

ΕἸγϑΌ ὑμ6ῃ 8ἃ5. σομ οΥηρ' ὑμ6 δΥσαταθη οἵ ἀνταπόδοςις 70 ς 72. Ε. 
ΓΙ. βθοῖκα ὑ0 ἀδάποθ ὑπ6 βου} 5. [τὺ ΟΥ̓Δ ἴγουὴ ἃ αηϊτ τὶ κζ οἵ 
πϑύαγθ, ΟΥἹ Ταῦ ἴτοια ᾧὕνγο ἰαχα. [Π6 ἢγθὺ 15 γένεσια ἐξὶ ἐμαντίων, 
ὙΓΏΙΟὮ 15. ἹΠΏΡΙΥ 8ὴ ΔΡΡΙΙούϊομ οἵ ἃ ῬΓΙΠΟΙῸ]Θ Ιῦἢ Β]ΟῚ τγθ 816 ΙΓ ϑαΥ 
Δ 1181 ἴῃ ΡὈΥΘΡΙδύομϊο -ῬΠ]ΟΒΟΡὮΏΨ, 6.5. ὑμ6 ὁδὸς ἄνω καὶ κάτω οἵ 
ἨἩΥΔ ΚΙ οθ. Α γένεσια 15 ἃ ῬΙΌΟΘΘΘϑ θύσῃ ορροβιύθ βύαύθβ ; νυν μδύβθυϑι 
Ὑ76 566 ἃἷ 03 ΡΟΪΘ6, 85 ὑμ6 γϑϑα]ύ οἵ ἃ γένεσις, ἢδ8 Ῥαββθα ουϑὶ ἔγοτῃ 0}6 
οὔμϑυ' ροῖΐθβ. Τῇο ὕγχο ρο]θθ τι το ΟἿΥ δυριυτηθηῦ 15 ΘΟΠΟΘΙΤιΘα Δ ΓΘ 
ζῶν δῃα τεϑθνηκόα: ζῶν ψὸ σῆμ 8ἃ8 ἃ βίθῦθ οἵ προ Ὀθύνεθ τ 508] 
δια ῬΟΑΥ͂, τεϑνηκὸς 8ἃ5 8 βύδίθ οἵ βου λύοῃ. δ ο πον ἰαῦ ἐδ βοὰ] 
Ῥδᾶ5865 ὅο 8 5ῦαύθ τεϑθνηκὸσ {τῸ}} 16 βύαῤθ ζῶν, ἃπα γγχὸ ἀθάτποθ [ποτ 
0Π6 αν οἵ αἰῤδυπϑύϊοηβ ὑμαῦ 5.1.6 ρῬρ85685 ὑο ὑπ6 βύαῦθ ζῶ: ἔγοσα {10 βὐδίθ 
τεϑνηκόςο. ΤΠΘυθίοσο ὑμ6 850] τη δῦ ἤδνθ οχιϑύθῃοθ 1ῃὼ ὑῃθ βίδίβ 
τεϑνηκός, 1" γισύαθ οἱ οὐἹ Βθοομα ἰϑὺν, ϑγ 1 ἢ 15 ὑμαῦ 65. 5 ΐηρθ 
156. οοῃϑίδηῦ ; ΄ῃ Ατϊβύου θ᾽ 5 Του 5 οὐδὲν γίγνεται ἐκ .. πᾶν ὃ᾽ 
ἐξ ὄντοσ.Ό Τ}15 ῬΓΠΏΟΙΡΙΘ, ὙΒ1Οἢ ὑῃθ Ῥῃγϑιοιδύθ, ἃ8. ΑΥἹι ὁ5. ΟἹ ὕο 
ΟΌΒΘΥΥ͂Θ, δΤ θα 1ῃ ΔΙ ]ησ οἱ τηϑῦθοι,, 185. ΠΟΥ δυο ον. τ πρὴ ὈγΥ 
ῬΙαῦο, 30. γΠοῖὰ τηδύθου 15 Ὀὰῦ ἃ Ῥῇδϑθο οἱ ὑποῦρηῦ. [0 15. 0815 1 ἢ 
15. Ὅ.6 τηοξὉ πηρογύδηῦ 6ἰθιηθηῦ 1η 006 Ῥγοϑϑηῦ ΔΡΡῚΣ 0, ἃπα ἴο ΨΙΘΝ 
γγ6 5841 Ρεγθδῖῦο Ὦδγο οοοδβίοι ὕο γθοῦγ. ΤΠ γϑθ, η)76 Οὐὐδίη ὑΏ6Ὴ 
15. ὑμαῦ 9} 500] ἴῃ Ῥδϑβίηρ τοι Ζῶν ο τεϑθνηκὸς 15 ποὺ ΔΏ 1 Π1Πδύθα ἴῃ 
[6 ῬΙῸ 685, θυὺ τού ηβ 61 δχιβύθμοθ ἴῃ 086 βύδίθ τεθνηκός : ἴῃ ῬοραΪδυ 
Ιδηραδρο ἔστιν ἐν “Αιδου. 

ΤῊς ἀρρατηθηῦ ἔγοιη ἀνάμνησις 13 Ἐ---Τ7 Α, ἴῃ Βιρρ]θιιθηύηρ [ῃ6 
ἴου 61, Ἰη Ροα π665 Ἰ5 ἴο ὑπ6 1468] Τῃθοῖγ. ΒΥ δὴ ἸΏΡΘΠΗΙΟΙΙΒ ῬΙΌΘΘΒΒ. οἵ 
Ῥϑδβοηϊηρ Ρ͵αίο ϑῆονγα ὑμᾶῦ ΟὟΤ 508] τησϑῦ ΠδΥΘ Δα οοσῃϊῦοη οὗ : 
δ πο- πὶ ξυσ  αεοσκεπεσάο τας αὐ πον τειςι, πος πσσσοι ασσυκοιρυ 

018 Θορτοη πιαϑῦ ἤᾶῦθ Ὀθθη ὐαϊηθα Ὀοίουθ οὐ 
ΡΓθαθηῦ 18: ΟἿΤ 500] ὉΠ8η τησϑῦ πᾶνθ Ὀθθη 11] δχιϑύθποθ ὈΘΙΌΓΘ 586 



ΪΝΤΗΟΌΘΟΤΙΟΝ ΧΥΙ 

γγα8 1πΠοΔΥοο θα ἴῃ Παπϑη [Οὐ 8ηα ὈΟΓῚ πο 15 16. ΤῊΘ τοϑαϊ]ὺ 
ὑμθῃ 15 Ὁ8μ6 δηὐθηδύδὶ οχϊβύθησθ οὗ {86 βοα]. 

Βαῦ, 1ὖῦ τη]ρηῦ 6 δϑὶςθα, γγμδῦ τοῦ 6 ἀο γγχο σϑίῃ ΟΥ̓ ὑ815 δυγραγηθηὺ οἵ 
ἀνάμνησις ἡ ΒῸΣ ὑποῦρῇ ὑῃ6 ΟἸΪ]Υ τοϑα]ῦ νγϊοῦ Ρ]αῦο ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ αὐανϑ 
ἔγοϊὴ ἀνταπόδοοσια 15 ὑῃαῦ ὑμ6 βοι] οχιϑύβ δἰθου αἀθαύῃ, 10 νγου]α α͵θοὸ Ὧθ 
ὃ ῬΟΥ θοῦ Υ 81} ἸΠΊΘΓΘμοΘ ὑμδῦ 8506 Θχιϑύθα Ῥϑίογθ ὈΙσύῃ : ἴου 0Π6 508] 
ὑμδὺ Ὀδοδιηθ ζῶν δὖ ἃ υτηϑῃ ὈΙΓΓ τητπιϑῦ ῬΥΘΥΙΟ ΒΥ ἤᾶνθ ὈΘ6Θη τεθνηκός, 
ὑῃᾶῦ 15, δχιϑῦθηῦ 1ὴ ἃ δύδῦθ οἱ βϑρδυϑύϊοῃ ; οἶβθ σχ 5ῃου ]α ἢδνα γένεσις 
ἐκ μὴ ὄντοσ.Ό 115 15 ὑχπθ; αὺ ἀνάμνηςις τηδίτοθ ὕψο ᾿τηρογύδηὐ 
οοηὐτι αύϊομβ : (1) ψαῦ ψγ μᾶνθ ἤο ρῥζονθ 18 ὧς ἔετι τε ἡ ψυχὴ ἐν 
“Αἰδου καὶ δύναμιν καὶ φρόνησιν ἔχει: οἵ 815 ΟὨΪΥ ὑμ6 ἢγδὺ [8] Ἵοϑῃ 
ῬὈῸ ἀρθαποθὰ ἴγοιη ἀνταπόδοςιο, ὑῃ6 ἰδύϊοι: 15 ΒΌΡΡΙΠθα ὉγΥ ἀνάμνηεις, 
ΒΟ ἢ Βηονα ὑμαῦ ὑπ 8011] δα οορσηϊοη οἱ {Π6 Ια688 ; ἀνταπόδοσις 
βῆοννγβ ὑμαὺ τεϑνηκὸσ 15 ἃ τη066 οἵ δχιϑύθηοο, ἀνάμνησις ὑῃϑὺ 1Ὁ 15 8. βύδξα 
Οἵ 1Ἰηὐθ]]Πσθηοθ : (2) ἀνάμνησις δὐΐδομθβ 0ῃ86 ἀθιηοηβίγ 0 ΟἱἨ ἸΤηΤηΟΥ- 
Δ] ἤο Ὁπ6 ὑζθουυ οἱ ἰᾶθᾶβ, ἀροὴ ὙΏ1Οἢ 1Ὁ 15. ἤηΔΠν ὕο 6 Ἀββᾶ. 
ΓΏτι5 176 566 ὑῃδῦ ὑῃ6 ὕγγο δυραμηθηῦβ 8.6 τα} ΘΟ Ρ] ΘΙ ΘΗ ΔΓΥ. 

Ιὰ ἰαοῦ ὑῇῃθ8 ἰἴβ. 20 τ]οΥ6 ΒΌΓΡΙΒΙηρ ΓΘαῦατα ἴῃ ὉΠ 6 1ΠοΥαύατθ ἴο 
γγΠ10ἢ ὑπ6 ἰλαθάο Ἦδ5 ΟἽ θη ΟΟΟΔΒΙΟΠ. ὑμδη ὑπ6 [δοῦ ὑΠμδὺ ΤΥ ΒΟΠΟΪΔ1Ὲ, 
Ὠοῦ ΟὨΪγ τη ὑπὸ ἴδοθ οἱ ΡΙαῦοβ Θχρ]οιῦ ἀθοϊαγδύϊοῃ (77 0), θαῦ ἴῃ ὑπ 
ἴδοθ οἵ ρίδίϊῃ τϑᾶβοῃ, πᾶν δοοομηΐθα ὑπθθθ ὕνγο δύριπιθηΐα 85. 0 
αἸβυηοῦ ῥγοοΐβ. ΕῸΣ 1 νγο δ᾽ίον ὑμαὺ ἀνταπόδοσια [ΓΠΙΒἢ 65. ἃ ῥτοοῖ 
ὡς ἔςτιν ἡ ψυχὴ ἐν “Αιδου, ἀηα ἀνάμνησις ἃ ὑύοοῦ ὡς δύναμιν καὶ 
φρόνηςειν εἶχε πρὶν γενέσθαι ἥμλϑς, 1ὖ 15 56 {-ουνἹἱάθηῦ ὑπαῦ (6 ὕγψο τησϑῦ 
Ὀ6 ΘοΙλὈ]η6α ἴῃ οΥθ᾽' ὅο οοηδίμθαθ ἃ Ῥγοοΐῖ ὡς ἔςτι τε ἡ ψυχὴ ἐν 
“Αἰδου καὶ δύναμιν καὶ φρόνηςιν ἔχει. ἦγ ἀδθυῖνγθ ΠῚ ἀνταπόδοεις 
Θν]άθηοθ ὑῃδὺ [Π6 508] οχιβίβ ἴῃ 086 βϑῖὴθ βὐδῦβ (τεθνηκός) θθίογθ Ὀιτθἢ 
ΘΠ αἷδον αἀθαῃ : ἔτοτη ἀνάλινησις ψγ ᾶνθ δυϊάθηοθο ὑμοὺ {115 15. ἃ 
ΘΟΠΒΟΙΟᾺΒ 8η6 1Ππ06]]Π]σϑηῦὺ βύδΐθ. 

50 ὕμθιη, γδύθυϑι" ὨΙΩΘΥ' Οὗ ῬΙΟΟΐΒ 16 ΙΔ 0 ΠΏΔΠΠΥ ἀθο1α6 ἰο οχ δύ 
ἴῃ. ῃ6 ἐλαθάο, 1ῦ 15. οἾθ8} ὑῃδὺ 6 ὕνο ἰογθροίῃρ' δυραχαθηΐβ ἄο πού 
δα Οὗ ὕο Τγ016 ἤδη ομθ. Βαῦ ούθῃ Ὀθίογθ δ ΟὈ] θοῦ ομΒ ἤδγθ ὈΘΘῺ 
ΥΡΘ6, ΒοΚΙαῦθβ ῬΓΌΡΟΒΘΒ ο ΟΥ̓ ζυυῦΠ6 1 ΘνΊάθη06, ἃ5 ὑπουρἢ τ μδὺ 6 
ἢδθ 8γθδαῦ Ὀγουρηῦ Τουγατα χοῦ ᾿πϑαθασαύθ. Τὺ 1Β 566 ὑῇθῃ 1ὴ 
γγηδὺ ῬΔΥ ΘΔ ΓΒ ὑῃ6. ἀθιηοηβυγαῦο βθθυηθ ὕο 06 ᾿ποοιῃρ]θύθ, ἴῃ ΟΥ̓ 61 
ὑπᾶῦ 70 τη ΚποΥ δῦ γγχα Βῃουα οχρθοῦ ο Ὀ6 βΌΡΡΙ164 ἴῃ ὑμ6 
5666]. 

Α ΒΟΥΘΙΘΙ ΒΟΙΆΘΙΩΥ 0011}] αἀσύθοῦ 8. γγθα 5885 1ἢ ΔΘ ἢ ΤὩΘΙΏΌΘΙ οἱ {Π6 
ῬΙοΟΐ. [}α {6 ἢγϑῦ ὑΠ6 501} 5 σοῃ θα ΟΧΙβύθηοθ 15 ἃ 512016 ἀθάπο- 
ὉὍ]10ἢ ἴσοτη ἃ ἡϑύμσδὶ ἰδὺν, ὙΤΏΙΟὮ 15 θϑαχηθα ὕο ὑοῦ ὙΠῸ 1ΠνΑΥΙΔ 016 
ὉΠΙ Υτηγ. Βαὺ γγχὸ τησϑὺ τϑοο θοῦ ὑμαῦ ὑμ6 οροιαύίϊοῃ οὗὁἨ ΔΠΥ οδῖι86 
αἀθρθηάβ Ρροη ὉΠ6 οοπαϊοηβ ἀπο ΏΙΟῊ 10 δοῖβ : ΕΥ̓͂ 086 βδπ16 ἰᾶνν 
ἰθδα [8115 ϑαυύμνγαγα δα νϑροῦν βύγθδτηβ ἀρνυγᾶγα ; 8Πη6 1ᾧ 15 ΘΟΠο ΘΙ 8016 
ὑπῶὺ ΒΟΙΠΘΎΠΘΥΘ 1ἢ Π6 ἘΠΙΨΘΙΒ6 Π6γ6 τη]ρηῦ οχὶϑὺ ἃ βϑύ οἵ δομῃαϊθ 8 
ὉΠάΘΥ' γΠ]Οἢ 0116 βϑτηθ δῦ τοϊσιῦ ργοάποθ ΘΧΔΟΌΪΥ 0Π6 ορροβιύθ τϑϑα]ύβ. 
Νοῦν 1 1ῃ δααιϊθίοη ὕο οὐὐ Κπον]θαρο οὗ 0Π6 ἰὰνγ χα ᾿δα ἃ φροτίθοῦ 



χν ΡΗΑΕΡΟ 

δια Θχῃϑηβῦνθ δοαπδιηῦδηοθ τυ] ἢ ὑῃ6. σΟΠα] ]Οη8 ἈΠ 6} ἡ Ὠ]ΟῊ 1 δούβ 
ἸΏ ΘΥΘΙΥ͂ ΘΟΠΟΘΙγΔΌ]6 Ἰηϑύϑηοθ, 76 τη]ρῦ Ὅ6 οθογύδϊη οἱ 105 Ορογδίϊ 
1η 81] οαϑθ8. Βαῦ 88 ἃ τηϑύϊου οἵ ἔδοῦ γχὸ βᾶνθ ηοὺ δπα ΠΘΥΘΙ οδη ΠδΥ͂Θ 
ΒΆΘΗ δὴ δοαυδίηΐθποθ τχιὺ 016 ΘοπαϊθοηΒ. ΑἩ ἀδίγομποιηθυ, ἴσοση ὑῃ6 
αδύα Ὀθίουθ Ὠϊπι, οδ]οα ]αῦθα ὑπμαῦ ἃ ρἰδηθῦ ουρῃῦ 0 τονοϊνθ ἴῃ 8η ΟΥ̓ 
οὗ ἃ οογύαϊη. Βῃδρ6 1ῃ ὃ σθυύδ!η {1126 : ΟὈΒΟΡ νύ] οη, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, βου ὑμπαῦὺ 
Ὁ8π6 ἴδοὺβ ἀο ποῦ ὀοΥγθβρομπα ὑο ὑμ6 οδ]ου]δύοη. ΤὭΏΘΗ σοτλθθ ἃπούμ Υ 
ΔΒΟΤΟΠΟΥΊΘΙ ιῦῃ 8. ἰΔΥο υ ὑθίθβοορθ 8η6 αἰβοοόυθυβ ὑμδῦ ὑπθ Ἰσγθρ Υὑν 
15. 6 ὕο [6 ῬΥΟΧΊΙΗΙΥ οὗ δηούμοι. ὈΟΑΥ͂ ]ΟὮ τγᾶβ ἸΠΥΊΒ1016 ὕο 15 
ῬΓΘαΘΟΘθΒΟΥυ. ΑΠα 11 Ὠ15 αἸΒΟΟΥΘΙΥ Θχῃϑαβύβ ὑῃ6 πυτη οι οἵ ΠΗ ΘΏΟΘΒ 
δῦ ὍΟΥΚ οὐ ὑπ ρἰδηθύ, ἢΘ Ψ1}} Ὅ6 8Δ016 ὅο οδίοαϊαύθ 15 οὐοιῦ σι ἢ 
ΘΟΟΌΓΔΟΥ, Ὀὰὺ ποῦ ΟὈΠΘΥΤΙΒ6. ΘΙΠ 1] Υ]γ ἰ ΠΟ. ΡῚ ἢ δ οἵὁἩ 8106 γ᾽ 8 101. 
γΔῪ δ οτα ἃ Βύγοηρ᾽ ῬΥΘΒΌΤΩΡΌΙΟΙ. ὑμδῦ ΟἿὟΤ᾽ 5015 τοῦτ ἴτότῃ ὑπ6 αθδ8α, 
0815 ἀοοϑ ποῦ διηουιπῦ ὑο οογὐἰδιηῦν, Βῖποθ το οἀὐπηοῦ {611 ὑῃδὺ οὐὐ' Κπον- 
Ιρᾶρθ οἱ ὑΐ8 οοπαϊθομβ 15. σοταρὶθύθ. ΤῊΘ γοῦν ἴδοῦ ὑπμαῦ 1ῃ ὑΠ18 ὁᾶ86 
γγ76 816 ὉΠΔΌ0]6 ὕο Ῥϑιοθῖγθ οη6 οἱ ὕπθ ὑσ]η ὈΥΌΘΘΒΒΘΒ, ὙγΠ]Οἢ. ΘΙΒΘΎΤΏΘΙΘ 
ΔΙΘ θούῃ ὙἹ]Β1016, 15 ΘΩΟῸΡἢ ὕο διυγαιτθ ἢ ΟἿἹ ΒΌΒΡΙΟΘΙΟΙ : γ7ἷὸ ἀο ποῦ ΚΠΗΟῪ 
ὍΠ6 σομα]θ]οη5 ὕο ὙΣΏ]Οἢ 508] 185 β Ὀ]Θοῦ αἰύου οὐἱ' αἰββοϊαὐϊοη, πα ὑΠ6 Ὺ 
ΤΩΔΥ͂ ὍΘ 510 85 ὕο ΠΌ]Π1γ οὐ οα]ου δ οηθ. δ οἀπηοῦ ὕμθη Ὅ6 88018- 
ἤρα ὙΙῦ ΒΙΤΡΙΥ ἸΗΓΘΥΥΙηρ ὑ8158 ᾿ητηουύα Π} οἱ ὕπ6 50] ἴγοιῃ {88 
ὉΠ ΊΓΟΥΤΩΤΟΥ οὗ ποῦαγθ, νγχο τηϑῦ ρσόνο ὑμδῦ ᾿χρΟΥΙΒΠΔΌΙΙΟΥ 15. ἃ ΠΘΟΘΘΒΑΙῪ 
δα ἸΠΒΘΡΑΓΘΌ16 οὐ θαῦθ οἱ Π6 1 θϑιηρ.ΐ 

ΘΌΘη [ ΘΟΠΟΘΙγΘ ὅο Ὀ6 ὑδθ οϑιιθθ οἱ ὕῃ6 αἰββυβϑίδούοη [δ] ὺ στῆ 
0816 ἃτραμηθηῦ ἵτοτη ἀνταπόδοσισ. [ἢδν6 αὐγο]ῦ ἀΡΟῺ 1ὖ αὖ Βοιηθ ἰθηρύῃ, 
Ὀθοῶαβθ, ὑμουΡ ἢ ΟΥ̓ ΠΟ τηθ8η8 οΟὈνίοιϑ, ἴὖ Πα 5 δι ηθτίο, 1 Ὀδ]ΐονρ, [8116 
οἱ Ῥϑίπρ' πούϊοϑοα. 1 ποὺ ρᾶβ5 οἡ ἰο ἀνάμνησεις. 

Ὗγ 6 Βᾶγϑ δσθδαν βθϑῃ ὑμδῦ ἀνάχμνησςια (οθ8 ποὺ ὈΥ͂ 1056]} Ῥγύόνθ 86 
ἸΠΡΟΡΙΒΏΔΌΙΠΙΟΥ οὗ ὉΠ6 508]; δῃᾷ ποὺ βίποθ ἀνταπόδοσις 5 ργουθὰ 
ἸηΒΌ ΠΟΙΘ τ ὅο ΔΟΘΟΙΆΡΠΙΒἢ 0815 βαθιδίϑούουν, ὑῃ 6 ΟΥἸΡΊΠ Δ] ἀθίθοῦ Γθηιϑ1Ὲ8 
ἉΠΒΆΡΡ6α. Δ ὁ τηδῦ πάνθ θῃη͵ογϑα δρριθῃθηβίοι οἱ ὑπο 1θᾶβ Ὀθίουθ 
ΟἿΣ Ὀϊχύῃ, Ὀαύὺ 10 ἀοθ5 πού [Το] ον ὑΠδὺ νγα 5}.8}} οχιβῦ ὅο δρρυθῃθμα ὑῃθιη 
ΔΟΆΙΏ αἰύου οὐσ ἀθαύῃ. Βαῦ ὑμ6 ροϊῃῦ ὕο ΒΙΟἢ 1 ψοῦ]α ἀγα αὐὐθηύϊοῃ 
15 ὑμαῦ γγὸ μᾶνβθ 80 ἴδι' ἰα!]θα ὅο τοῖο 886 Ῥύόρεὶ 86 οὗὨ {π6 βοὺ} 5 
ΘΟρΉ]Π]Οἢ. Οἱ ὕπο άθδβ: ὕῃ8 ΟἸ]Υ ΘΟΠΟΙ βίο νγὸ ἤδγθ αὐαῃ 15 ὑμαῦ ἢ 
0Π6 508] τηυϑῦ ᾶγο οχιβύθα ὕο ΔρΡρυθμθμα ὑμοτα ; 815 15 18} βῃογῦ οἱ ὑῃ6 
Ἰῃἔθγθοθ ϑγΒῖοῃ οα ῬΙαύομϊο ὈΥΪΠΟΙ 165 15 ποῦ ΟΠ]Υ 7ι501Π6α Ὀαὺ ρΘγθιαν- 
ὉΟΥ]Υ γϑασϊγθα, δῦ 0815 18, γχζϑ 518} Ῥυθβϑθηῦ] γ 566. 

Ὗγὸ ον ρϑγοθῖγθ γῆδὺ γχὸ ἃ7γ6 ὕο ἸοοῖΚ [ῸΥ ἴῃ ὕΠ6 Θῃηβυΐηρ δυρατηθηῦ : 

1 ΤΠ δὖ βυοῃ 15 ὑπο ἀοίδοῦ οἵ [6 δῦρι- 
τηθηῦ 15 Ἰησϊοοίθα ΌΥ Ῥ]αο Ὠϊτηβ61} δὖ 

77 Ὁ ἴῃ {δ6 ψοτᾶβ μὴ ὧς ἀληθῶς ὁ 
ἄνεμος αὐτὴν ἐκβαίνουςαν ἐκ τοῦ οώμλια- 
τος διαφυαᾷ καὶ διαςκεδάννυειν, ἄλλως 

τε καὶ ὅταν τύχῃ τις χὴ ἐν νηνεμίᾳ, 

ἀλλ’ ἐν μεγάλῳ τινὶ πνεύματι ἀποθνᾷς- 
«κῶν. Τμδὺ 15 ἴο 588}, ΟἿἿἹ 187 ΠηΔῪ Ὁ6 

Ῥουΐθοῦν βουηά, αὺ πο τᾶν γοὺ 6 
αἸβύῦαὈ]ηρ᾽ ἔΌΓΟΘΒ, οἢ ]Οἢ γγ6 ἤᾶγα ποῦ 
οδ]οτ!αἰθα, ψΆΙΟΒ ἰπύουίοτο ψιτἢ 108 
ΟὈΘΥΘδο : μα ϑοοϊάθηῦ οἵὗἨ 8 ἰθιηρθϑϑὺ 
αὖ ἴμ6 ἀϊταθ οὗ ἐμ8 800] 5. Θρυβββ ΤΊΔΥ 
Ῥτοάποθ οομαϊ!οηβ ὙΪΟ τοηᾶθυ 6 
αν ἨᾺ]] δηα νοϊά ἴῃ 6 οδδ88 οἱ ἐπα 
ῬΑΥ ΙΟα]8} 501]. 



ΙΝΤΗΟΌΌΟΤΙΟΝ ΧΙΧ 

(1) ὑμ6 βϑίδὈ}ΠΒῃγηθηῦ οὗ {Π6 500] 5 ̓Ἰτηυηου θα! ν ἌΡΟῚ ἃ πΘΟΘΒΒΙΥ οὗ Π6Γ 
ΟΥ̓ ἡϑύῦμτα 8Π Δ ΠΟ ΤΏ616 δχύθυῃμδὶ οδαθθ, (2) ὑμθ6 ἀθαπούϊοῃ οἵ {86 
ΤΘαΟΙΓΘα ἸπΊΘυΘμ66 [τῸηὶ ΠΟΙ ΘΟ] Ὸ}]ΙΟὴ οὗ ὑῃθ 14688. 

ἴῃ ὑμ6 διρυχηθηῦ οχύθπαϊηρ ἔγοτα 78 Β ὕο 80 ἢ ἡ18 πᾶνθϑ 8 ὉΠΊΥΘΥΒΘ 
αἸνιαθα τῃὔο ὑἢθ νΙΒ1016 δηα ἸΏΥ151016 ἡγοῦ αβ : ὑγ 6 ΤΟΥ ΘΡ' Ἱποΐαα 68. 8} 
Β6Π51016 οΟὈ]οῦθ, συ]. 6 σοτϊηροβιύθ, δηα ὑμουθίονο βαθ]θοῦ ὕο α18850- 
ἸΙαύίοῃ 8η6 οἤδηρθ : ὕῃ8 Ἰαὐδοι σοηΐδίη8 0Π6 1468.8, ὙΥ81Οἢ ΔΘ ἸΠΟΟΙΩΡΟΒΙύΘ, 
δΔη6 ὑμοροΐουο ομϑηρθίθθα πα ᾿Π 4 Ί5501 016. Νοῦν ὑπ6 ὈΟΑΥ͂ 15 ὙἹΒ1Ρ0|6, 
δὴ ΟὈνΙΟυΒΙν Ὀθίοηρθ ὕο ὑμ6 οΪδ85 οἱ ὑμίηρδ ΏΙΟἢ Βα Ὁ οηϑηρθ δηά 
αἸΒΒΟΙ αὐ] ο ; {Π6 8508], Ὀθίπηρ' 1Πν]1510]6, ΒΒ] “πα 1} βθθῖη ὕο ὈθΙοηρ 
ἴο ὅΠ6 νου] οἱ τϑὰ] θχίβύθηῃσθθ, ἱποοιηροβιύθ δηα 1πα]550116θ.0 ΤῊΙΒ 
Ῥϑ]οῦ 15 ὁοηπγιηθα 11 τνγὸ ΘΟΠΒΙ ΘΙ ὑΠ6 50} 5 δυυθιθπαθ ἴῃ τοραγα ὕο 0ῃ6 
ΒΘΏΒΙ0]6 8η6] 1η6]Π010]6 ὑοῦ] α5. τοϑρθοῦινοιγ. ὑβθη αἀθδίησ σῇ 
ΒΘΏΒΙ016 οὐ]θοΐβ 58η6 15. 16 ψιὺῃ ον αἀθεηθηῦ δηα βλαυβ ΘΙ ΑΠΠν 
Ὁτοῦσ ὑῃ6 ονοι-ἤθούϊηρ βύγθαγα οἵ ᾿ποοηϑύδηῦ Ῥηϑηύθβυηβ, ΘΙ 6. 586 
ὁδη Πηα πο γοϑὺ [01 016 5016 οἵ Ποῖ ἴοοῦ: ὑαῦ ὑγΠθ 516 ὕθ.η5. ὕο {6 
14.168] ἡγοῦ] 58}6 [6615 ἤθυβϑι αὖ Ποῖα; {Π6 Ι΄685 5ηΠ6. οδῃ οοηὐθιηρ]δῦθ 
Ἰὴ βΘΥΘ 6 ΤΘΡΟΒΘ, 80οήη ἰαΐ 5.6 ᾿ογβο , 15 αν ἰο ἐζδην; δι 586 Ὁῃ θη 
ΒΏΘΔΤΘ5. ὕΠ6. ΘΟμβύθηου οἵ ῃ6 οὈ]θούβ οἵ ἢθιὺ τηραϊαύϊοηβ. Δααι]οηδὶ 
ΘΟΠΕΤΤΠΔΌΙΟΙ 15 ΒΌΡΡ]16α Ὅν ὑμ6 οὐβουνδύϊοῃ ὑμαῦ βοὰ] Θοτασιϑη 5. δμα 
ὈΟΟῪ ΟΌΘΥΒ ; ὉΠ6 ζΟΙΙΏΘΙ 15 ὑπ6 Γπούϊοῃ οἵ ὑΠ6 αἰνίηθ, Ὁπ6 Ἰαύῦου οἵ {16 
τηογίϑ! ; ὑπο οἴου 716 Τη7οΥ ὑμαῦ ὑῃ 86. 50] γτηοβδῦ τ βου Ὁ]65. 0118. ΟαἸΨ]ΠΘ, 
αἀθδῦῃ]θθθ, 5112010, 1Π6]15801}0106,Θ Θμϑηρθ]θθβ, 561} - Ἰἀθηὐ]οῶὶ ΘβΆΘΠ0θ. 
ΜΟΥ ΠΘΥΤΉΟΙΘ γγ7χὸ ΚΟΥ ὑμδῦ ραυύβ οἵ πΠ6 ὈΟΟΥ, 1ΠΊΘΥΙΟΥ 85 10 15, ΟΥ̓ 06 
γγ016 ῬΟΟΥ στη θυ ΔΙ 66, τηῶν ἰαϑῦ [ῸΓ ἃ Ῥυϑοῦϊοα 7 Ὁ ]]χηθα 
Ὁ]ΤΩΘ ; ὦ 7ογγογ ὑ θη. Ὁπ6 5οὰ] τηπιδῦ θ6 5011] τῆοῦθ ΔὈΌΙαΙηρ. 

ὙΠ τϑίθγθηοθ ὕο ὑῃ15 δυραχηθηῦ 10 15. ὕο Ὀ6 ΟὈβουνϑα (1) ὑπαῦ 10 15 
ῬΓΟΐΘββΘαΪν ἃ ΒΘα 6] ὕο ὑμ6 φῬυθοθαϊηνσ, ὅθεν δὲ ἀπελίπολιεν ἐπανέλθουλιεν 
18 Β: (2) ὑμαῦ 0Π6 τϑαυϊβιῦθ 1 ]}ΙΘΥΘμο6 ἔτοσὰ οορηϊδίοη οὗ ὑπ6 1ᾳΘᾶ5 15 
ΠΟΥ͂ ΘΧΡΥΘΒΕΘα 1ῃ 0ῃ8 ψογάβ 1 ἢδνθ 108]1ο]5θα : (3) ὑῃαῦὺ ὑΠ6 ῥγοοῦ πον 
γοϑύθ ἼΡΟΠ [86 ϑββϑϑηῦδὶ πϑύστο οὗ ὑπ6 5ο]. {186 πουγβ {1 : ῃ616- 
ἴογϑ βίηοθα ῃ86 50] κποῦβ 0ῃ6 14688, 5816 τηποῦ δ6. πιὸ πὸ 1465. Βαΐ 
086 αὐχιθαύθθ οἱ με 14θὰβ ἃ΄6 51 ΠΊ0]1οῦγ, ἀπΟΠΘΏρΡΘΘΌΙΘη 6585, δ ηα 1η]- 
ΡΘΙΙΒΗΔΌΙΠΥ ; ὑῃ6 50] ὑῇθῃ τησϑῦ ΤΘβθι 0186 ὕμϑιῃ 1 ὑμ686. δὐυειθαῦθδ. 
8 816 10ὸ ἰοηρϑι ἀθροηαθηῦ ὉΡΟῚ δὴ Θχύθγηϑὶ ἰϑνν, νγῦἢ σοβθ ἡ ουΚ- 
ἸΏΒ 78 816 ΠΟΙ ΘΟΌΪΥ δοααδίηΐθα, ὕο Θϑῦδ ]Π15} 086 50] 5 ̓τητηουύϑ!γ : 
ἴΟΥ ὍἼ7ὁ 816 δ0ΪΘ ο οἷδθθ ΠΡ ψΨΠΠ δὴ οτάθι οἵ βιιϊδύβηοοβ 0 ΟΒ6 
ΘΆΒΘη06. ὈΘΙοηρδ ΘΟΘΥΠΙΟ ; 8η6] ὑἢ15 7 8γῚ6. ϑηϑΌϊ]θα ὑο ἀο ὉΥ τϑϑὶβίηρ 
Ὁμὰῦ 086 50} 5 δηύθηδύδὶ οορη]1ο0ὴ. οἵ ὑῃ 8 14685 Ἰηγοϊνθθ ποῦ ΤΩΘΥΘΙΥ ΠΟΥ 
Θχιϑύθποθ ὈΘίουθ οἿΥ. Ὀἰσύῃ, θὰὺ ΠΟΥ ΠΠΚΘηθθΒ ἃπα Δ ὕο ὕμ6 1ᾶ 685 
ὈΠοιηβοῖγοθ. Τὰ. ΟΥ̓ [Ο]]ονίηρ ὕο 105 Ἰορίοαὶ οοποϊαδίοη ὑῃ 6 ὑγαΐῃ 
ΟἹ ὑπουρῃύ βαρροβϑῦθα Ὀγ ἀνάμνηεις, Ρ]αῦο Πδ5 τϑὶβϑᾶ ὕῃ6 ὉΠ ΘΟΡΥ οἵ ἴτη- 
τ οΥ Δ ]Ἰῦγ [τότ ὑμ6 αἴτὴ δπὰ ἀουθύζα] ὑσιρηῦ οἵἩἨἉἁ ἀφῬΏγΒ104] βρθου]δθϊο 
ἴο 0} ΟἾΘδ. 5. ΠΒ} 116 οὗ τηϑίδργβίοαὶ οουαϊηγ. ΤῊ ργθδθηῦ δυριτηθηῦ 
15. 1ῃ ἰδοῦ Ἰηὐθπαθα θοῇ ἃ5 ἃ δουγθοῦϊοῃ. ἃπα ἃ ἀθυϑὶοριηθηῦ οὗ 86 ρτ8- 
Υ]ΟΙΒ ΤΘΘΒΟΏΪΠσ, 8 Π0 ΙΟΠΡῸΙ Ῥαὺῦ ΟἿἿἹ ὑγαδῦ 1ῃ ὑπ6 φῬῃγβίοαὶ Ἰδὺν οἵ 
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χΧ. ΡΗΑΕΡΟ 

Γένεσις ἐξ ἐναντίων, Ὑν ἢΙ θοῇ, δ Πουρ ἢ 1Ὁ Τὺ 6 ρϑυ θοῦ Υ βουμα δπα 
ΙΏΔΥ δογα ἃ βθοηρ ῥγοϑατηρύϊοη οὗ 88. βοὰ]}Β ἱπητηου αν, γοὺ 18 
πόδα 16 οὗ οἴουίηρ ὰ8 6 δβθβσαμοθ )ἷὸ ΥΘΟῸ]6; 8ἃηα γγ7ὰ ἤΔΥ͂Θ 
Ἰορ θτηδύθ!Υ ἀθάποθα ἔγοτα ἀνάμνησις ἃ τϑϑα]ῦ τ] ἢ ἸΔΔΥ ΒΕΙΥΘ 88 ἃ. 
ΒΘΟΌΤΘ ΟΠ Ο]ΟΡΊΟΔΙ θ8518 ΟΥ̓ ΟἿ ῬΙΌΡΟΒΙΦΙΟΗ. 

Βαὺ ΠΟΥ͂ 778 816 βιἀάθη!ν μουρμῦὺ ὑο ἃ δΒίαμά, ΤῊ γγ}.016 6α1ῆο6 
ὙΠΟ τγὸ πᾶγο ὈΘΘη δῦ βυοθἢ Ῥδῖηβ ὅο οὐθοῦ δ  θρϑθθ ἴῃ ἃ τηοτϊηθηῦ 
Ὀοίογο ὑμθ οὔ ]οίβιη οἱ Κϑρϑθ: ψγὸ βᾶγθ Ὀθθὴ Ὀ.]Π]αΊηρ' 1ὖ ὍΡΟΙ β8Ππα. 
ΤΏθΥΘ οδὴ 6 πὸ τηϊβύαϊκο δροαῦ 0815: ὑμ6 οὈ]θούϊομ γϑὶθθα ΟΥ̓ ζῇ θϑ 15 

αὐΐουν αοδγούῦϊνθ οἵ ὑἢ6 ΒΘΟΥΥ ἴῃ 105 Ῥγυϑϑϑηῦ ἴοσα. [(θὐ ἃ ρυῦ 1ὖ ἴο 
ὕ8ι6 ὑοϑέ. 
ΘΟ ΘΥ ΩΡ ὍΠη6 ἀθτηοηβύγ δ] ΗΝ δ ἰαϑῦ ὈΘΘῊ ΒΌΤΩΙΛΔΥΙΒΘΑ, Ὑ76 

566 δῦ ὑῃθ ἢτϑῦ φίαποθ ὑμαῦ 1ὖ 15 ρύτον ὑθα αν δηα Δρρυοχισηδύθ ; 1ὖ 
ἄοθϑ ποῦ θυϑῃ ργιούθῃα ὕο ὈΘ6 τποῦθ ὕμϑη δὴ δσατϊαθηῦ {το ῬΥΟΔὈΙΠΠΙΥ. 

Τὴ Ὁη6 ἢγϑὺ ρ͵δοθ ἢ. 8 δὔθυῃδὶ ορ]ϑοὺβ οἵ 1ῃύθ]] ρθη 16 ἸΏΨΊΒ10]6, 
Ὑ71116 ὑΠ6 ρῥΘυΒῃ8016 οὐ]θοῦβ οὗ β5θῆ86. ἃ16 ΨΙΒΊΌΪ6 ; ἢ 6 50] 15 ἸΏΥΊΒ1016, 
Δα ὑμουθίουθ νγχο ᾶγνθ δϑθατηθα ὑμαὺ 586 ὈθΙομρδ ὕο ὑμ6 τϑηκ οἱ 1π06]]1- 
Θ10]6 8ηα οὔθσηδὶ δχιβύθῃοθθ. Βαῦ ὑμ18. ϑϑατηρύοη 15 ἈΠ διΥϑη δ 16. 
ΑἹ] ὑμδῦ 15 Θύευμϑ! 15 Ἰῃν1510]0: Ὀαὺ 10 0685 ποῦ [ο]]ον, ὑμαὺ 8}1 ΤΠ] οἢ 
ῚΒ ΤΗΥΊΕΙΟΙ͂Θ 15 δίθτη8,. 6 ΤΑΔΥῪ ΒΔ ὑπᾶῦ ὅπ 501} ΤΗΨΙΒΙΟΙΙΟΥ δῆοτᾶϑ 
ὃ; ΘΟ ὈΓΘΒΌΙΩΡΟΟΙ ἴῃ ἰδΥΟῸΡ ΟἱἨ Π6Ὶ Θύθιη, Ὀαῦ ΠΟΙ Πρ' ΤΠΟΥ6, 

Ι βΘοο Πα γ; 686. ΒΟᾺΪ ΔΡΡΙΘΏΘηαΒ ὉΠ6 Ἰή688, ὑπδιθίοτο 516 15 ΠΙΚΘ ὕη6 4688. 
ἰ Ττῦθ; θαῦ γγχ ἂν ποὺ πϑι1Π6ἃ ἴῃ οοποϊπαϊηρ' {πῶὺ 815 ᾿ΠΚΘη 655 ΠΘ668- 
᾿ ἜΕΠΡΝ Ἰποϊαᾶθα {π8 αὐὐεϊ δαύθ οἵ Θυθγ ΠΥ : 5116 τᾶν, ἴον Διιρῇ υχὸ ἸΓΠΟΥ͂,, 

"»ςξ. 

ὉΘ ἢ ΘαΒΙ ΙΘΒΗ͂Σ 1Πξο Τὰς ἰᾶσδε [9 ΒρΡΤοίιθη Ππθπὶ δῷ χοῦ πού Ῥοξξοεδ 4}} 
Ὁ}|61} ῬΥΙΟΡΟΓΙΙ6Β ΤΆΙΓΡΑΙΥ, Ὅη6 ρἶθα πδῦ 5η6 15 ΠΚῸ 6 αἸγῚΠ6 Ὀθοδβθ 
506 ΤᾺ]65 ΟΥ̓ΘΙ’ ὕΠ6 ὈΟΑΥ͂ 1Β 5{1}} 1658 58 015 Δ ΟΥ̓ : 5}.6 ΤΩΔῪ ΡΟΒΒ68Β ΤηΔΏΥ͂ 
ἀϊνίπθ συλ! θα πιυπουαῦ δματίπρ {πΠ6 αἰνίπα αὐὐγιθαθ οὐ δὐθγηιῦγ. 
ΠΡ ΙΪΥ, ΜΉΘ 76 ΔΓΟΡῚΘ ὑπδῦ, ΒπΠ60 ὈΟΟΥ͂ ΠΗΔΥ͂ ἰαδὺ ἃ ΨΘΥΥ͂ ἸΟΩρ {116 
δι 5ΙΠ06 500] 15 781 ὩΏΟΥΘ ρούθηῦ δηα ρουιηδηθηῦ ὑμϑη Ῥοάγ, 500] τησϑῦ 
Ἰαδῦ ἃ γοῦ Ἰοῃροὶ {ΐτηθ, ὑπ6 ΘοποΙ βίο 15 τηοϑῦ Ἰηϑαάθαθδύθ οἵὗἨ 411. [}ἡ 
ἰδοῦ ὑΠ6 δγρατηθηῦ, ΘΟΠΒΙἀΟΥΘα 88 ἃ ῬΙΓΟΟΐ, ὈΥΘαΚΒ ἀούγῃ δῦ ΘΥΘΙΥ͂ ροϊηῦ: 
ὑπο τηοβϑὺ ὑπδῦ οδ Ὀ6 οὈὐδιπηθα ἔτόσα 10 15 1ῃ ἴϑοῦ 6 ὙΘΥΥ͂ Τ]Θτθηοο ὑῃϑῦ 
ΡΙαῖο ἀτᾶνβ: προσήκει ψυχῇ τὸ παράπαν ἀδιαλύτῳ εἶναι ἢ ἐγγύς τι 
τούτου. Ῥαυὺ ὑΠ15 15 νϑυῪ αἰ δυθηῦ ἔγοσῃ ὑπ οουύδιῦν τγ6 γΟ 6 βϑοίτιηρ. 
ΜΟΥΘΟΥΘΥ 581Πη06, 85 Ὑ78 βδῦγ, ὕ815 δύσυχτηθηῦ ΟΘοΥγθοῦθα, βυτησηθα ἀρ, 8πα 
αἀθνϑίορθα 86 Ῥυθυοὰβ. τϑαβοῃϊηρ, τούδι ηρ 81} ὑμδῦὺ νγὰβ οοσθηῦ 1 1ὖ 
δι Ομ γτηϊηρ' ᾿ῦ ὈΥ͂ ἔτοβῃ ονυιάθμῃοο, 1 ἴοΠ] ον ὑμῦ ἴῃᾳ Ἰοβίηρ 0015 "176 
Ιοβ8 81}: ΟἿΥ σγ016 οδ86. αὐύουὶν 6001] 0865. (45 ΚΚϑῦθβ 1υβυγ ΒδΥ 8, 79 
δῦ 5ῃονγῃ ὑμαῦ ὑῃ6 508] τηυδὺ ἢδγνο ϑχιβύθα “ΘΟ 8 ΠΟΥ Ῥυθϑθηῦ 1Π081- 
ὨϑΌΙΟῊΩ ;; Ὑ70 ὮΔΥ͂Θ ἢ ἤδνο τη866 ουὖκ ο856 Οἱ ὃ ΤΟΠΡ ῬΓΟΡΔΌΠΙΟΥ ὑπδῦ 5}6 15 ΥΘΥΥ͂ 
ἀΏΤΑΡΙΘ ὅπ ΤΩΔΥ͂ ΒΌΣΨΙΝΘ ΤΩΘΩΥ͂ ΠΙΘΑΙΠΔΙΙΟΩΒ 8Π0 ΟἰΒβοαδίοηβ : Ὀὰὺ 78 
816 πὸ οἱ (ἢ6 ποῦτον ἴο ῥγόνῖηρ ἘΠᾺῚ ἘΠῸ ἸΒ' ΠΠΡΟΓΙΒΠΑΡΪΟ: τα δ[6 ἴῃ 
ἴαοῦ Ἰαδῦ ΏΘΙΘ 78 Ἴ616. ἜἼΠο τοῖο ἀειποπξξτῖσα ταυτὶ ῥο Ὀδθρυη 
ΟΥ̓́ δΔρΆ] ὥςπερ ἐξ ἀρχῆς. 

15. Ὁπθῃ 811] ὕΠ68 ἀϊδοιββίομ Ρ ὕο ὑ815 ροιῃῦ αὐδουν ἔλα 1655}1 Μορῦ 



ΙΝΤΗΟΌΌΟΤΙΟΝ ΧΧΙ 

ΔΒΒΌΆΓΘΑΙΥ ποῦ. Τὴ6 οδϑθ βύδῃαβ, ἃ8 1 ὁοηοθῖγο, 5. ΤΏΘ ΟὈ]θούϊοη 
οὗ ΚΚοῦϑϑ αἰνιάθβ ὑμθ ἀδθαῦθ οἢ ᾿Ἰτησηου δ Εν Ἰηὔο ὑνγο αἰδύϊποῦ Ῥου ]ΟΉ8, 
ὍΠ6 ΤΟΥΤΊΘΙ οἵὗὁἨἁ ψὨΙΟΠ 15 ῬΌΓΘΙΥ ῬΓΘΡΘΙΔΌΟΥΥ ἴο ὑδθ ἰαυύθυ. Τῦ σψχου]α ἢδγθ 
ὈΘΘΗ ἸΠΡΟΒΒΙ 16 ὅο ῬΙοοΘϑα δῦ ομο6 ὅο ὑῃ6 δούπδὶ ἀθηγοηδίγθ!οη, ἡ Β]Ὸἢ 
οη Ῥ]αύομϊο ῬΥΙΠΟΙΡΙΘΒ. 15. ΘΟΠΟΙΌΒΙνο, τιῦύμουῦ οἰθαυησ ὉΠῃ6 ΨΥ πα 
ῬΙΘΡΘΙΙηρ ὉΠ6 Τοῦ Πα ΙῸΥ 1 ὈΥ͂ ὑμθθθ ῬΥΘΙΩΙΏΔΥΥ ᾿ηγθϑυρδθιοηθ. [ἢ 
ὈΠμθῖὰ γγχο φυϑαιδ}} [66] ΟὟ γῶΥ ὕο ὑπὸ τἱρῃῦ βἰδηαροιηῦ ἴσομλ ἡ ΒΙΘἢ ἴο 
εὐὐΐδοῖκ ὑμ6 αὐοϑύϊοηῃ. ίαγθηρ ἔτΤοτη ὑπΠ6 Ὡούϊοῃ οἵἨ ᾿τητηουύδ! 0} ἃ5 ἃ 
ΘΟΠΒΘΟαΌΘΙΟΘ οὗἩ ἃ ἡϑύσγαὶ ἰδ, 7 ΒΟΟῚ Τηϑίτθ δὴ ϑαάνϑῃοθ 850 [87 ἃ ἴο 
οομπθοῦ 1ὖ 1 86 ΘΟρΏΙΙΟη. οὗ 06 1468---ἀνάμινηςις ΟἼΥΘΒ 15 ὑΠ6 ΦΌΓΙΩ 
οἱ Ὁ616 ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ Ὑ]Οἢ ΟἹ Ιτδῦθ]Υ σΤονΒ ὕο Τϑϑβοόηθα οογίδιηὐγ : δα 
[15 παϑοθηῦ Θοπο ΡΟ. ΘΘΒΌΤ ΘΘ ἔοστη δηα δα βύδηοθ 1ῃ {Π6 ρβυομο] ορΊοδ] 
δύσατηθηῦ ὑπδῦ Ἰτητηθα!ϊαῦθ! Υ Το] ]ονσα : ὑππι8, ὑπο ρἢ τὸ [81] ὕο σδῖπι {86 
ΔΒΒΌΤΘΠΟΘ οἵ οὑθυῃιῦν ἡ ]οἢ τγὸ βθοῖς, γ᾽ ΠΟῪ 8566 ρυϑύῦυ νγ6}} ἴῃ νγμδῦ 
ἀϊγϑούΐοῃ. ὅο Ἰοοῖς ἰοῦ 0. γα 40 ποὺ ἢδ68 81] διαρύγ- πδπᾶθα ἴτότῃ {86 
ΤΌΙΏΒ Οἱ ΟἿἿ [4116 ὑΏΘΟΥΥ ; Ὑ76 ΟΔΥΥΕΥ͂ ὙΥΠΌ ῸΒ ὕνχο ῬΥ]ΟΘ 685. ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΏΒ, 
Πγϑὺ ὉΠ6 ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ ὑπδὺ 0Π6 ϑύτη οἱ δχιβύθηοθ 15 ὀοῃβίθηῦ, ποχὺ ὑῃθ ὁοη- 
ΒΟΙΟΌΒΏΘΒΒ ὑμαῦὺ ὑῃΠ6 Ῥγοοῖ οἵ ὑμ8 501] 5 Ἰτητγου δ! Πγ τηυιϑῦ βύαημα ΟἹ 14}} 
1} ὑῃ6 οχιϑύθηοθ οἵ ὕπῃ6 1ᾶθᾶβ. 01] τὺ 1 αἀβϑῖρο ΒΡθο δ! }]ν ὕο 
ΘΙΏΡΠΘΒΙΒΘ 15. ὑμαῦὺ ποῦ οὔθ οἵ πο δύραμηθηῦβ ἴῃ ὑπ6 ἢγθὺ 8} οἵ π6 
αἸΔ] ορῖιΘ 15. ἃ ῬΓΟΟΐ οἵ Ἰτητηου  γ, 8η6 ποῦ Οη6 οἵὁἨ ὕμθϑιῃ 15 Ἰηὐθηάθα ὉΥ 
ΡΙαῖο ο Ὀ6 8οθ. ΡΙαΐο πϑύϑὺ ϑγβῦθθ ῃ15 σγοσάβ. Ηδα 6 θϑίονθα ὑῃδῦ 
ΔΗΏΥ͂ Οἱ ὑπθθθ διραχηθηΐβ ἴῃ ὑῃ6 ἢγϑῦ ρᾶγτὺ αθιηοηδίγαῦθα ὑῃ6 50} 8 
ἸτηΤηοΥ δ ῦγ, μ6 νου Ἱα μᾶνο βύορρϑα ὑῆθγο; ὑμ6 δααϊθοη οἱ ὑμ6 μη] 
ΔΘ Τα ηῦ βῃονβ ὑμδὺ ὑῃ6 ΤΌΤΤΏΘΙ ΘΓ 6 ποῦ ΘΟΠοΙ θῖν. ΟἿ ὑῃθ οὔθ ὺ 
ἢᾶηα ῬΙαύο σσου]α ποῦ ἤᾶνο ᾿ηὐσοαπορα ὑΠ6 ῬΥΘΙΙΤΏΪΠΔΙῪ ἃΥσυτηθηῦβ, μδα 
ὉΠΘΥ ποὺ Ὀθθῃ ὨΘΟΘΑΒΘΙῪ : ὕμου αἀο ποῦ 1ηα θοαὶ αἰγθοῦγ ἀθηηοηβίτδῦθ 
᾿τητηουία ῦγ, Ὀαῦὺ ὑῃ6 Ὺ ΘΏ80016 τι8 ὕο ΤἼθ6 ὕο ὑοῦ βύδπα ροϊηῦ ἔγότῃ 10 ἢ 
ὍὉπ6 ἀθιηοηβύγϑθιοι 15. ῬΟΒΒΙΌ]Θ.; ΠΟΥ 816. ἃ ΠΘΟΘΑΒΔΙΥ͂ ΡΥΓΟρΡδθαθαῦο ΤῸΥ 
06 φῬγοοῦ ὑὩ]Οἢ 15 θαβθα αἰ οΌΥ οα ὑῃ6. ὉπΘΟΥΥ οἱ Ιᾶθ88. 16 Ἰοηρ 
Ἰηΐθ να] νυ 1Οἢ ηὐθύνθη θα θθύνγθθῃ ὑῃ6 δυσπτηθηύθ  ἤδνθ ὈΘΘη ἀἸβοιβ8- 
1ηρ 8η6 ὉΠπ6 αἱ ]γηδύθ Ῥγοοΐ β Εν 5. ὕο ΤΩΙ ὙΘΙΥ͂ Οἰθασ]ν ὑῃαῦ ὑΠ6 7 816 
ἴο 6 ἰδίκθῃ ΟΥ̓ ὑμβϑιωβϑῖνθβ 88. [ΟΥΏΠΡ Ομ6. ΑἸ ΊΒΙΟΙ, Ὑγ 8116 0Π6. ἢη8] 
αἀθϑιμοηβύγδιϊοη 1056} σοπϑύυϊθαῦθβ 0η6 οὔμου. Ῥ]αῦο σΘΏΘΥΔΙ]ΠΥ ΟἼΝΘΒ ΒΟΙῺΘ 
ὑοΙΘ Δ ΌΙΥ Ῥ]ΔΙ Θχύθυ δὶ τ} οἱ Ὠ16. ΑἸΝΙΒΙΟΙΒ: ὕδκθ, ἴΟΥ Ἰηδύϑηοθ, 06 
ΟΥἸΟ]οἴβιη οὗ ῬΥούΡΌΤαΒ ἴῃ ὑῃ6 7λθοαοίούιδ. 16. Θαυ] θ᾽ ΟὈ]ούομ5 ἀτρϑα 
ἀοϑ]ηδὺ ὑῃμαὺ ῬΠΙ]]ΟΒΟΡΠΘΥ 5 ἀορτηδ ἃ 6 ὨΙΡΉΪΥ Ἰποοπ Ιαβιν, ποὺ ὑο 587Υ 
ΓΡΙ ΟΪΟΙΒ ; 50 ΤΟ} 50, ὑμαὺ ῬΥΟύαΡΌΥΘΒ 15. δὖῦ 1αδὺ ῥγονοκϑα ἰο ραῦ ἃρ 
Ὧ15 ἢθϑδα ἴσου ὑῃθ βῆϑαθβ ὑϑίονν ἃπα ὕο οχροβύυ]αθθ νγ1}}}) ΘΟ κυ αῦθϑ ΤΟΥ 
ΘΟΠαἀθβοθηα]ηρ' ὕο 0 ἢ ἃ τηϑύμοα οἵ οομ τονθθγ. Αἴῦθι Ὁ815 ὕπ6 ἀθραῦθ 
ΔΒΒΌΤΩΘΒ ααϊύθ ἃ αἸθγθηῦ ομδυδοῦου : ὑπ6 δυραχηθηΐβ ραυῦ Του αγα ἃγ6 8] 
οἱ ἃ 5011ἃ 8η6 βαρ δύθῃθα! πϑῦσγθ. ΝΟΥ ὕμουθ οδῃ ἴῃ τὴῦ Ππαρτηθηῦ 6 
Ὧ0 ἀοιιοῦ ὑμαὺ 1ῃ ὑπμαῦ ρατὺ οἵ ὑμ8 οὐ 0]1οἴβτη ὑγ 10 ἢ Ῥγθοθᾶθ ὑΠ6 τϑιοη- 
βύγδημοθ οἵ Ῥυούίδροναβ Ρ]αῦο 15. ΘΧΡΥΘΘΒΙΠρ ΤΏΘΡΟΙΥ ῬΟΡΌΪΔΥ ΟὈ]ΘΟΙ]ΟΉ8, 
ὙΥΠΙΟΝ τοῦ 6. ὑτροϑᾶ, δπα Ῥϑύπᾶρθ δ Ῥθθὴ ὑτροϑα, ρδίηθῦ ὑῃ8 
λιέτρον ἄνθρωπος ἴγοιη ὑπ βδηαροϊηῦ οἵ οΥαΙΏΔΙΥ ΟΟΙΠΙΏΟΠ Β56Π86: 



ΧΧΙΪ ΡΗΑΕΡΟ 

ὍΠ686. ἢΘ νγὰβ8 ὉΠ Ί]Π]ηρ ὅο Ιθᾶνο ἀπηούϊοθά, ΔΙΌ ΒΟ ΡῚ Ὧ6 νγὰβ ΘΟΠΒΟΙΟᾺΒ 
ὑμαὺ ὑμουὺ αἸ4 ποῦ Τ681}1}Υ ᾿ηνα!αῦθ ὉΠ6 ὑΠπθοῦν οἵ Ῥτγοίδρογαβ. Βυῦ ἴῃ 
ὕΠ6 Βα Ὀβθαπθηΐ ρογύϊοη ἢ6 15. διραίηρ ἔΡΌτη Ὧ15 οὐσῃ ροϊηῦ οἵ νἱϑν πᾶ 
ἀβῇηϊηρ νγμδῦ ἢ6 σομβίαθυβ ὕο 6 0868 πη αύϊοῃβ οὗ 0ῃ68 ἀοοίγηθ : ψΏ11|6, 
ἴο τηᾶῦῖκ ὑΠ6 αἰδυϊπούϊοῃ, μ6 δαορίβ ὑπ αὐύϊβδῦϊς αἀθυῖοθ οἵ ὈιΔα]ηρ 
ῬγούδρΟΥαΒ ΘΙΊΘΓΡΘ ἔΡΌτα ὉΠ 6 Βη8Δ4 65 ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ ἴο τηβκθ 815 οὐγῃ ἀθἔθῃοθ. 
ΤῈΘ οᾶδθ οὗ {πμ6 ἐῇαδίο 15 ποῦ δὰ δχϑοὺ Ῥᾷγ8116] : ῸΓ ἴῃ 0:6 Θδ 116} ρᾶγῦ 
ΡΙαῦο 15 ποὺ Ὀτηρίηρ ἰουνγαια δυσυτηθηῦβ ἡ 16 ἢ. 8.6 ποῦ ΠΙ5 ΟΥ̓ ; ὉΠ6 
ΓΘΘΒΟΏ]ΠΡ' 15 ΒΟ 50 ἴδ: 85 1 σὍΘΒ ; ἃπα ὑπουρ 1Ὁ ἄοοθβ ποῦ διμουηῦ ὕο 
ΡΓΟΟΥ οἵὗἉ ᾿πητηου δ]ῦγ, 10 τηϑύθυ! 17 οχρθάϊθθβ ὑπ ἀἸβοου νυ οὗ βθ 0} ἃ 
ρτοοῦ Βαῦ ὕμϑιθ 15 ἃ 5: 12118} ΤΘΆΒΟΏ ἴῸΓ τη" Κίηρ ΟΥ̓ ὑπ6 ἃιραμηθηῦβ 
Ἰηῦο ὕνγο βϑρδύδίβ ἀϊνιβιοηθ; δηα Ρ]αῦο 885 ἰϑκθῃ ρϑίῃηβ ὕο τηδῖζα ἃ 
Ὀγοθα δηα σοηϑρίοποιβ Π1π6 οὐὨ ἀθιηδγοδίϊοῃ.ἵ 

10 Ὑϑυηϑῖηϑ ὕο 58. 8 ἴθ ΟΤῸΒ. σΟΠοΘΡἶηρ ὑπμ6 Πη8] ρτοοῖ. Τ7ΤῊ18 
᾿ἀθρϑηαᾶβ αἸΓΘΟΌΪΥ ἀροῖ {88 οχϊβύθηοθ οἵ ὑΠ8 1ἅθδβ ἃ5 ἀρχαΐ, ΟΥ̓ ῬΥΪΠΟΙΡ]ΘΒ 
Οἱ οαβούϊοη. ῬὨγ 5108 σαβθθ ΘΧΡΙ δ η πούβμίηρ : δῦ Ὀθϑῦ ὉΠ6Υ 816 ἔδοῦβ, 
ἢοῦ ΤΘΆΒΟΏΒ. ΕὟΡ 8 γ68}] οδβθ ὅ7 τηθϑῦ ῬΙΘΥΟΘ ὑῃτοαρἢ ὑπ ρηϑηῦΐδϑ- 
Τ]ΔΘΌΥΙΔ, ΟἹἨ τηδῦθι ὅο ὑῃδὺ 1Ών151016. Θβθ6η06, ΟΥἨ ὙΙΟ. ὉΠ6 56η510]6 
ἘΠΙΎΘΥΒΘ 15 86 οαὐὔνγαῖα ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ ; γ78 τηπιβὺ ΙΟΟΪΚ ἴοι 0η6 ΘΧΡΙ δῦ 
οὗ 80}. ὑπιηρ 1ῃ 5 1Ιθ8. ΤῺΘ ψ10186 θχβίθβμοθ οἵ ἃ ρδυθϊοαϊδι ὉΠ1ΠΡ᾽ 15 
ἀουῖνϑα [τόση ὑΠ6 πῃ θύθποθ οἵ 105 Ἰᾶθῶ : ἃπά 50 Ἰοὴρ ἂἃβ π6 ὑμῖπρ οχιβὺβ 
τῦ δ ΠΘΥ͂ΘΥ ὍΘ ΒΘ  Υθα ἔτομι 105 Ἰᾶθδ, ποὺ δάταϊῦ δαγἰπρ' ἱποομπδιδυθηῦ 
γι ὑπαὺ 1ᾶθϑ: βῃοι]α 1Ὁ δάτημῦ 5 δὴ ᾿ηοοηῃβιϑυθηῦ 1468, 1 σθαβ865 ὕο 
ὍΘ ὑμὰῦ ΏΙΟΗ 1Ὁ 15. Νον [ἢ τηοϑὺ οᾶβθθ 818 ΤΩΔΥ͂ ΟΟΟῸΓ : ΒΠΟΥ͂Σ ΤΠΔΥ͂ 
Τη6]0, ἤτ6 τηδν 6 ἀπ θη ομθά : ἴον ὑμῖν ᾿πάνϑιΠηρ Ἰάθαβ ἀο ποὺ ἰῆγονΘ 
᾿παθϑύγ οὐ] 11γΥ. Βαῦ ψΠῸ} 50] ὑμ18 οδπποῦ Ὀ6: [Ιπξουιηθα ὈΥ͂ ὑΠ6 
1698, οὗ 1116 58:6 ὁδ1 ΟὨ]Υ͂ ῬΘΙΊΒΕ. ὉΥ͂ δατηϊθηρ' ἀθαῃ : θαὺ 0815 σου] Ὀ6 
ἴο δαπηϊῦ ὑπ 6 ορροβίύθ οἵ ΠΡ ᾿ἱπῃογθηῦ 1468, ὙΒΙΘ 15. ΠΠΏΡΟΒΒΙΌ]6: ΠΟΙ 
Θχυϊπούϊοι ϑγοῦ]α ἰηγοῖνθ ἃ ἀϊγθοῦ οδοηίγϑαϊούϊοη [ἢ ὑθυτηβ, πϑιηθ]γ ἀρδᾶ 
γα] ῬΥΪΠΟ1Ρ16.3 

1 ΤῊ οχύθμξ οὗ [15 1 θυ] ὅθ απ 18 
γΔΙΘα ΟΠδΥϑοῦου ΜΨ11 θ6 δὖ οποθ τηϑάβ 
ΟΊ οι8 ὈΥ͂ 8 ὈΥΙΘΙ͂ ΒΌΤΩΤΩΔΙΥ͂ οὗ 105. 60η- 
ἴθηΐθ. ΑΥ̓ΟΥ ἤἥγθ ομαρίθι 5 οὐ δὐῃΐοαὶ] 
Ομ γηΘηὗ, 81] Β---84 5, Χὸ δύο 8. ἢδιγ8- 

ὕἶγθ Ῥαββϑαᾶρθ, ἀθβου! ἷπο μον, δια {116 
ΤΟν ΥΘηὗ 5116η06 ὑπαῦ [811] οἡ {Π6 σοΙΆΡϑην 
θη ϑοκγαῦθθ 84 οοϑϑβϑα, ϑι᾽τητηΐδβ δη 

Κοθθθ 0 γ6 ἨὨθασὰ σομγνοιδίηρ δρδιί. 
Γχουροραῖθα ὈΥ βοκτ͵γαΐθα ἐΠ6Υ ΘΟ 688 
ἐπᾶὺ ΦΉΘΥ 810. ποὺ βα 8Η64, Ὀὰΐ ἄο ποῖ 
{κ6 ἴο ρῬγθϑθ ὑμὶν οὈ]θούϊοῃβ ἴῃ Ϊ5 
Ῥγθβθηὺ δι αϑύϊοη. ϑοϊσταίοθ γθ 1165 τ ἢ 

ἢΪθ8. ἴβϑηγοτιβ 51τη 116 οἵ {ῃ8 βνδῃβ, δπᾶ 

Θσμογῦβ ὕΠοτη ἴο βρϑᾶκ ουῦ ὈΟ]Α]Υ, 84 Ὁ 
--ᾶδῦ ν΄ Τῆθη ΑΙ ΙΤηΪα5 5αίθθ ΠΪ5 
οὈ]θούΐομ, ἃπηᾷ Κϑῦθθα [0]]ονγα τὶ Ϊδ, 

δῦ Ἐ--88 Β. ΑΠΥ {Π15 ἃ 5ῃογῦ σοηγου- 

ΒΘ ΌΙΟΏ Ὀούνθθῃ ΕΠ ἰκγαῖθθ 8)η6 Ῥῃδαθαᾶο 
8 Ἰηἰτοαποθᾶ, 8η6 ὕΠ6 ἸαΌῦθ , γθϑΌ τ ηρ' 

Ὧ15 Ὡϑιγαῦϊγθ, ἀθβοῦῖροα {86 οἴἴβοὺ οἵ 

686. οβ͵ήθοίίοῃβ οὐ μ8 δυάϊθησθ δηᾶ 
ὍΡΟΙ ΒΟΚΙθίθβ ; αἰθου ΠΟ ἢ [Ὸ]]ο5. ὑπ 8 
ῬΒΙΟΒΟΡΏΘΙ 5 8. Ώ1ηρ ἀσαϊηδῦ λισολοΓία, 
88 σ--ΘῚ] οθ. δ γτοξαϊαύοι οὗ Κ᾽ Τη185 
ΟΟΟΘΈΡΙΘΒ ὕΏγ66 ΟΠ δΌύοΥβ πλουο, 91 ὁ---95 Α ; 
πθχὺ δοκτΊγαΐθα γτϑϑύαϊοθ {π6 οὐ]θούζοῃ οἱ 
Κοθθβ, δηὰ ποὺ 1} 9ὅ πὶ ἄοθβ. ἢ Ὀθρίῃ 
[86 οὐὐΐατπθ οὗ ῬΏ 9108] Βρθου]δύϊοῃ ΜΉ] Οἢ 

15. ῬΥΘΙΠΙΆΙΉΔΥΥ ὕο ὑπ6 8] ἀθηχοηβύσα 0}. 
Βύαγυϊηρ ἴγοση 99 πὶ [Ι͂ἢ 411] {μῖ5 1ηὔοΥ- 
τηθαϊαῦθ ρου 101 πο] π85  ἤθθη ΟΠ ΡύθυΒ, 
ΤΟΥΤΏΪΠΡ᾽ ΠΘΑΙ]Υ ΟΠ6- ΤΟ οὔ [Π6 ἀϊα]οραθβ. 

2.Α αδἰαι]θα 8ηδ]γϑῖβ οὗ {815 ἀθιηοη- 
ΒΥ 0. 15 ΥΘΒΘ θα [Ὁ {Π 6 ΘΟΙΠ ΘΠ ΑΡΥ͂ 
ὍΡΟΙ [6 Ῥαβϑᾶρθ 1 αἸΘΘΌΙΟῊ. 



ΙΝΤΗΟΘΌΟΤΙΟΝ ΧΧΙΝ 

ΤῊ15 ἀοιμοηϑίγαθοη, ΒΙοἢ 15 ουΚοα οὐ ΜΙ ἃ. ΘΟΙΙΡ]Θύθηθ85, 
ΟἸθαγ 655, 8π 6 Βα υ]οὺν ρϑου]δυ]ν Ῥ]αῦο᾽ 5 ΟΤ, 15. ο Ῥ]αύοη!ο ῬΥΙΠΟΙΌ]65 
ῬΘΥΘΟΌΪΥ Ἰποοηύγον θυ 1 016 : οἴνϑῃ ὉΠ 6 οὔθυμδὶ 1ᾳθὰ8 ἃ5. οϑαβα5. οἵὗἨ δχἰβῦ- 
6Π66, ὕΠ8 ΘΘΙΒΙΟΥ οὗ 508] 15 δ. Ἰη θυ 1816 1 ΘΡΘησθ, Βαὺ ὑποιρἢ ὀοτη- 
ὈΪθύθ 1 1056} 1ὖ ΌΠ]Π1565. βοὴ οἵ ὕΠ6 τηϑύβυ 5. Οὗ ΤΟΥΤΏΘΙ ΔΥΡΌΙΠΘΩΓΒ : 
016 ὈΓΙποῖρθ ὑμαῦ ὑῃ86 δὐθιηϊθ οὗ 580] 15 ᾿ΠΒΘΡΑΙΔΌΪΥ Ὀουπα ὰρ 
νι 086 οχίβῦθποθ οὐ 086 θὔθυ δὶ Ἰάθαβ πᾶ8 Ὀθθῃ 0.16 οΠϊοῖ θαύσγο οἱ 
ἀνάμνησις δπα ὉΠ6 Ὀβγομοίοσίοαὶ ἃγουτηθηῦ : 1ῃ ὑΠ15 ἰαδὺ Ῥγοοῦ 1ὖ 15 
ῬΙΘΟΙΒΘΙγῪ Τουτηαϊαϊθα, μϑηα]θα ἴῃ ἃ ΠΘῪ ΤΩΒΠΠΘ:, ἃπα ΡΌΒηΘα ὅο 108 
Ἰορίοδὶ σοποϊαβίοθ. ΘοομαΪυ, ὕπ6 ἡΟ]6 δυρυτηθηῦ ΠδΒ [01 105 Ὁ] Ιτηδῦθ 
ῬΙΘΙΩἾ55 ὕΠ6 ΘΟΠΒΙΔΠΟΥ͂ οΟὗἨἁ ἈὉῃ8 δὰπῃ ὑοΐϑ! οἱ ϑχιβύθῃοθ : Ἴσχολῇᾷ γὰρ ἄν τι 
ἄλλο φοορὰν μὴ δέχοιτο, εἴ γε τὸ ἀθάνατον ἀΐδιον ὃν φϑορὰν δέξεται. 
Απᾶ {15 νγὸ βαιὺγ ὕο Ὅ6 Π6 ππᾶἀεγαθηύαὶ! ῬΓΟροβιθύοη ἰδ] ἃ ἄονγῃ ἴῃ ὑπ6 
ἀὐσυατηθηῦ οἱ ἀνταπόδοςσισ. ΜογθΟνῸ ἀνάμνησις 15 501}} νδ]1ἃ ὅο ῥσονθ 
0μ6 οχἰβύθηοο οἱ ὑπ6 14θαβ5 δῃα ὑΠ68 50] 5 106 1Πσϑαὺ δοῦν! ἀραγὺ ΠΌΤ 
086 ῬοαΥ. 

1 οοπορῖνο ὕμοῃ ὑμαῦ ὑμθγθ ἃγτθ ἴῃ ὕὉπ6 λαθάο Ὦγ66 δυρυτηθηΐϑ, 
οΟΪτἰ πα ϊπρ ἴῃ ἃ 51Πη9016 ῥγοοῖ: Ὀαῦ ὑπῦ ἃ σομθϊηουβ ΘΟΠΠΘΧΊΟΙ Ο8 
ῬῈ ἰτϑοϑᾶ ὑῃτοῦρῃ 81. Τμθ ἢγβύ, Θοηβιβῦηρ ΟΥἨ ΟΥ͂Ο ῬΟΥΦΙΟΠΒ, Ὀθ568 
πητηου δ] 1 ῬΑΙΟΥ οἢ ἃ πϑίασαὶ ἰδνγ, ῬΑΥΡΥ οἡ ὑπ 500} 5. ΘΟ ΠΘΧΙΟη 
ψΙΌ} 086 Ιᾶ6885 : ὕ86 βϑοοῃᾷ, Ὀϑίπρ ἃ ἀδυθίοριηθηῦ οἱ ὑμ6 ἢγβύ, ἀσῸρ5 086 
πϑυγα! ἰᾶὺῦ ὡηἃ ἰᾶγϑ βύγθϑϑ ΒΟ] οἱ ἡ ὕγθ. ΘΟΠΏΘΧΙΟΩ ΜΊ] ὑῃ6 16688, 
Ὀαὺ ἄοοδβ ποῦ δὐδθιηρῦ ἴο ἀο τηοῦ8 ὑπϑῃ τηᾶ κα οαῦ ἃ οᾶδϑ8 Οὗ ργΟ ΘΠ : 
π6 ἰαδὺ ὕδῖκοθ Ρ ὕπ6 β8Ππ|6 ὈΓΊΠΟΙΡΙ6 δηα ὑγθαΐβ 1 50 85 ὕὅο ΘύΌΪΥ6 
ποῦ ἃ Τη616 ῬΓΟΡΔΌΠΙΌΥ Ῥαῦ ἃ Ῥοβιῦνθ ἀθιμοηβΌ δ ]οη, ὙΒΙΟἢ αἰ τ δύθ Υ 
τοϑίβ. Ὅρομ {π6 ἰὰὺ οὗὨἨ ὀομβουγύϊοη. ΟὗἨ ΘΩΘΡΡῪ 8ἃ5 ἰδ14 ἀονγῃ ἴῃ {868 
Βγδὺ δριχηθηῦ, Κ5ο ὑῃ6 αἰδίοριιθ Ῥγοοθθαβ πκθ δὴ δανδηοίηρ 166, 
ΘϑΟἢ βαρορθοϑῖνθ αν 5. ΘΘΡΙηΡ ὨΙΡΉΘΙ ὑπδη ὕπο ργθοθάϊηρσ. δ 6 τηυϑῦ 
ποῦ ΤΟρΡΘΙ ΔηΥ οὗ Π6 διρυτηθηΐβ ἃ8 Ῥαῦ ἴουνγαγα δηα μη αἰβοαγ θα 
ἴον ἃ ΒΌΓΟΠΡΟΙ ; Ταῦμοι ὑπ διοιτηθηὺ 15 ἢσδὺ οἴθυθα 1ῃ ἃ ὑθῃίαθινθ 
ἔοντῃ, αἰδουνγαυ 8 ἀθυθὶορθα δμα οογτθοῖθα, δπα βπα γ τϑιαου! θα δπὰ 
Ῥτοῦρῦ ἤο 105 ΘΟΠΒΆΤΩΤΠ Δ ΊΟΠ. 

Τὰ σοποίαβίοη 1 τησϑὺ ὑτιθῆν δανοῦῦ ἤο ὕγο νἱθνβ Ώ]Οῆ 816 1ὴ 
ΤΩΥ ΟΡΙ ΟΠ ΘΊΆΥΘΙΥ ΘΙΤΌΠΘΟΙΒ. 8 τ]5] ΘΔ 1πη0. θη μανῦ ὑγθαΐβ 088 
ϑῦβῖοαὶ ραββᾶρθθ, ἰοαμάθα οα ὑμ6 ἀοούτπθ οἵ ᾿πητηογυδ! ν, δ5 Ἰηὐθπμαϑα 
ἴο ἴατηῖϊθηῃ δαάϊθίομαὶ! φργοοΐ οἱ ὑμαῦ ἀοοχσηθ. ἢθ αἰγθοῦ Ῥτοοίβ, 
ϑοοογάϊησ ὕο Πΐτη, 816 1 ὑμθιηβθίνοβ ᾿πδαθαπαῦθ, δη6 ΥΘΟῸΪΘ. ἃ ΒΌΓΟΥ 
ἰουπᾶενθίοι ἴῃ δὔμ]οθ. ΤῊΙ5 5.8 ΨΙΟΙΟῸΒ ΟἸΓῸ]Θ 50 ΟὈΥΙΟᾺΒ ὑοῦ ΟΥ̓ ]ΟΙΒΤΩ 
15. ΒΌρΡΟΥουβ : γ78 ἃγ6 Θδύα ὈΠΒΠΙΩΡ ὉΠ 6. ΒΟᾺ ΓΒ Ἰπητηου δ Ὁ} 10 ΟΥΘΙ ἴο 
ΠαΒΌ Υ οοτύαία δὔμιοαὶ ῥυϊποῖρ]θ5, πα ὕἤθη. 7 ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ὕμθ8θ8θ ὙΨΟΥ͂ 
ῬΥΙΠΟΙΡΙ65. ἃ5. δυἹάθηοθ ἴου ὕπθ ὑῃθοῦῦ ὙΏΘη00. ὕπο ἃ1᾽6 ἀθαποβά. 
Μοτθουύϑι 15 γί ἰηγοϊγθθ ἃ τα ]1οα] Τηϊβοοησθρύϊοη οὐ μ6 ρᾷγροῦθ 
δι δὐγαούατο οἵ ὑπ6 αἸϑίοριθ. 

ΤῊ βθοομᾶ ορίῃϊοι δρδίηϑὺ ὑγ 10 1 [66] θοπηᾶ ὅο φῬγούθϑὺ 15 ὑπδύ 
Ὁῃ6 τοίαϊαυύϊοηῃ οὗὐ Ὁμ6 οὈ]θοῦύϊοη ταῖβθα ὮὉΨ ΘΙσσΩΪΔΒ ΘΟ δυϊαῦθ5. 8 
δισυτηθηῦ ἴον ᾿τητηουθα Πγ. ΓΒ 15 Ῥρορουπμάθα Ὀγ {7 οΌθγνθθ, ὙΠῸ} 



Χχχὶν ΡΗΑΕΡΟ 

ΠΟΙ 1 81 ΒΟΙΓΡῪ το πα Ργοῖ. αδαάθβ δριθοίηρ, ΌΣΟΙ ποὐῃϊηρ οδη 
ὍΘ Τηογ8 πύθῃ Ὁ] 8 ὕμϑη δ. 0 ἢ ἃ ὈΓΟΡΟΒΙΙΟΏ. ΙΠΊΤΩΙΔΒ Βαροθδύθ ὑμδὺ 
411 ὑΠ6 [Δοὺβ δῦ Ὁ] 15ῃη6α ΟΥ̓ οκγαῦθβ ΘΠ Υ ]ηρ᾽ 501]----]Ζ. ὑμαῦ 5ῃ}6 15 
ἸΠΥ51016, ἹποοῦΡροῦθαὶ, αἸν]η6, οὗσ.----ᾶῦθ ΘΟΙΩ ΡΟ] 016 τι β ὑμ6 ὉμθοΥν 
ὑμδῦ 586 15 ἃ Βαυοηγ. ΝΟΥ͂ 1 8501] 15. ἃ ὨΔΙΙΏΟΏΥ, 1ὖ 15. Οἶθαν ὑῃδῦ 586 
ὀδηηοῦ 6 ᾿ηΤ]ΟΥ8] : ΘΓ ΘΙΌΓΘ 1ὖ 15 ΔΌΒΟΙ ΘΙ ΠΘΟρβϑαν ὑπῶῦ ΘΟΚΥαῦθϑ 
5ῃου ἃ βῆον ὑμδῦ {815 ὉΠΘΟΙῪ 15 Ἱποομβιθύθηῦ νγιῦ ὑΠ 6 ΘΟΠΟ] βοὴ 5. ΟἿ 
ΜΓ ΏΙΟΒ ὑπ ἃτθ αἰγοαᾶν αργθθᾶ. Βαῦ ἴῃ αἰβργονιηρ ὑ8156 ῬΥΟΡοΟΒΙ ]0η 
Θοκγαῦθβ ἄοθβ ποῦ Ῥίον ὕπ6 βο.} 5. Ἰπητηουὐδ] γ, ΠΟΙ 18. ἢ6. οη6 ἸπΠ0ἢ 
[06 ΠΘΆΓΟΥ ᾧο ῬΓΟνΙηρ 1τὖ0. {1 ψιβῆηθα ὕο δβοθυύδιῃ ὑμαῦὺ ἃ οουίϑ]Ὴ 
οὐγϑίδὶ σγὰβ ποὺ 8010 010 ἴῃ νγαῦβθι, 1 Βῃου]α ρϑὶη ὙΘΙΥ͂ [1016 ὈΥ͂ ἃ 
ΟΠ Θλ1ο81 δηδγϑὶθ ΏΙΟΝ ΔΒΒΌΓΘα γὴ6. ΒΡ] ὑμαῦ ὑῃθ βυϊρδύδηοθ Ὑ7Χ88 
ποῦ βδ]υροϑίγα: δα ΒΙΠΔΠ]ΔΡΙΥ Τῦ 15 ὯῸ ΘΥΙάΘη6Θ ἴῸΥ 5011} 5 Π]ΠΟΡ ΔΙΌ 
ὑμαὺ 586 15 πού 1ἀδηύϊοδὶ γι ομθ ραυ] τ δι ὑμ]ηρ; οἵ σγ1 ἢ Ἰτητηουύδ ὐν 
οδ ΠΘΥ͂ΘΙ Ὀ6 ργϑαϊουθθα. Ἐσθα οου]α )ἷὸ τηᾶῖζθ δ οχϑαβῦνο [1ϑὺ οἱ 
811 ὑπίηρβ Κπούῃ ὕο Ὀ6 τηοτύδϑ!, δηα οου]α γγχα ρον ὑμαῦ 50] νγὰβ ποῦ 
Ἰἀθηῦϊοα! τι ἢ ΔΗΥ͂ ΟΩμ6 οὗ ποϑβθ, γγχ βῃοι]α 501} ποῦ ἤᾶνγθ δ] 15η 68 
61 ἰπητηογύδ!γ: 516 τσὴ γοῦ Ὅ6 δὴ 84 αἸθοπ8ὶ Κιπα οὗ τηουίδ] 
οχὶβύθηοθ, ἀιδυθηῦ ἵγότη ὑῃ6 τοϑῦ. [10 15. ὑμουϑίουθ Ἰ]ορῖοαὶ ὕο γϑραχα 

ὑμ6 τοίαϊδυϊοη οἵ ὉΠ16 ΠΥ ΟΙ]Ο ὑΒΘΟΥ͂Υ͂ ἃ5 1 ΘΗΥ͂ 5086 8 δΔοιτηθηῦ [ο 
᾿πητηοσύα γ. ΤῺΘ ῬΥΟροβιθοη οὗἠἨ ὉΙΙΏΤΉΪΔΒ 18. ΟὯΘ6 ὙΏΙΟ. 85. ΒΟΙῚΘ 
φγίηια ζαοὶθ Ῥ]δυΒΙ ὈΠ1ΌΥ, ἃπα τσ] 6 ἢ σγοϊα 6 δβο αὔθ ἔαθαὶ ἴο {86 
πούϊοῃ οὗ ᾿πητΟΥ Δ ΠΥ : 105. ΘΟΙ Τα Δ ΙΟἢ 15 ὑμουθίουθ πηρουϑῦνγο, Ὀαὺ 
οομὐτ αύθβ πουμίηρ, ουϑῃ Ἰποιἀθηύα!]ν, ὕο ὑμ 6 τηϑῖη δύρυμιθηῦ: ὑΠ15 18 
1Ἰῃ ῬΙΘΟΙΒΘΙΥ Ὁῃ6. βϑ86. ῬοΒιθΟη. δἰῦο Ὁῃ6. ονθυ γον οὗὁἨἁ ΙΤΏΤΩΪΆΒ ἃ8 10 
γγὰβ ᾿οίοτθ 815 οδ]θουϊζοη νγὰβ ρυορουμάθα. 16 ψῇο]θ θριβϑοάθ οἵ 
ΠΘΥΤΩΟΏΥ͂, ὑΒῃΟῸΡἢ ΠΘΟΘΒΒΘΙΎ, 15. 1 ἴδοῦ Ῥδυθηῃθῦϊοα!. ᾿'ΓῊΘ οΥἸἹΠ]οΙβγη οἵ 
Ἰζοῦοβ, οὐ 086 οὗδρι: ἢδηα, ὑοπομθα ὉΠηΠ6 ταοϑῦ νἱῦδ] ᾿ἰβθαθ δηα ὑθδηάϑ 
ἀΙΓΘΟΟΪΥ ὕο ὉΠ6 Τϑοοηβυουοη οὗ 8 ἃιρατηθηῦ ἴῃ ὑπδὺ 5ῃδρ8 ψουθίῃ 
ϑίομθ, ἃβ 1 αν ὑγπ]θά ὕο βῃον, Ρ]αῦο τϑρᾶγαβ 10 ἃ5. ἃ σοτηρθύθ δπα ἢπα] 
ἀρχοηϑίγα θη ὑμαῦὺ 508] 15 πη οτίαὶ,. 

ΣΝ 

8 ὃ. διίαἱο᾿5 αὐέῥμαθ γοφαγαδιν ἱρηρηογἑαἰζη. 

(() ΤῊ ἴοιτα ἴῃ τ ΐομ ῬΙαῦο ρμο]ᾶβ. ὑμ86 βο.]᾽ 5 ἱτητηουθα γ ποχὺ 
ἀθιηδη δ ΟἿἿ αὐυθηθιοη : 1ὖ 15. οἱἨ 811 ὑΠ6 πηοϑὺ βοϊθῃῦ]ῆς πα ταοϑὺ ΡΠ 1]ο- 
ΒΟΡΆΪΟΘΙ : [Ὁ 15 ὑπαῦ ἴον ΒΙΟῊ ὑΠ616 15 [86 τηοϑὺ ἴο [δ 5614, δη4 ἀραϊηθῦ 
10 [88 Ἰοαϑ. Ηβ ὉΏΘΟΥΥ ργϑαϊοαῦθθ ϑύθυγ οὗ ἀΠΙγΘΥβ8] 508], δηά οὗ 
ῬΔΥ ΙΟ]81 5015 τη ϑύθιη 5. οἤο515. “116 ΜοίθιμρβυοΠοβΙβ, βαγ5 ΗΌΠΙΘ6, 
15 0Πῃ6. ΟὨΪΥ͂ βγϑύθῃι οἵ 15 πα ὑμαὺ ῬὨΙΠΟΒΟΡΏΥ οἂὰ Πϑαυίζθη ὑο᾽ -ἶ 
δα 50 ἴοο ὑποαρῃὺ ΡΙαῦο, γῆ. ἀο95 ποῦ ἄθθϑιη δηΥ͂ οὔϊιϑι" ὑΠΘΟΣΎῪ γον 
Οὗ σοηΒ᾽ ἀθυϑῦοη. [ΠΏ] Θ 58] ΒΡ] ΠΘΙΡΠΘΙ 88 ὈΘΘΩ ΠΟΥ 5881] Ὀ6, Ὀαὺ 
15. Θύθτ Δ ΠΥ : ῬΑ Ιου] ΔΥ 50 ]5 αν Ὀθθῃ πὶ ῃουαὺ ἃ θΘρΊ πϊηρ ἀπ 581] 
Ὀ6 ἴῸΥ θνθὺ. [ἿἋῈὴ 0ὉΠ68 Ἰπῇῆη106 8056 οὗἨ {1611 οχ᾽βύθῃοθ ὕΠ6 Ὺ πᾶγο ρϑβββᾶ, 

1 ἄβϑαῃ οὐὖὺ ἐξα ἡηυηιογέωζίέμ οἵ ἐΐνα ϑοιιϊ. 



λι 

Φ- 

ΙΝΤΗΟΘΌΟΤΙΟΝ ΧΧν 

10 τη ὍΘ, ὈΠΥΟῸΡῚ τηϑη 018 δα αἸ 656 ΠΟΥ ΔΌΙΟΗΒ, τβίηρ' δηα [Ἀ]]1η 0 
ΠΟΥ͂ ὕο ὨΙΡΉΘΙ ΠΟΥ͂ ο ἸΟΥΤΘΙ ΒΡΏΘΥΘΒ οἱ 1 6] ]Πσθηοθ : αὖ 0Ὁῃ6 πα δύδποθ, 
ὉΠ6 ΘΟΏΒΟΪΟΌΒ ῬΘΙΒΟΠΔΙΙΌΥ, 15 ἀποηϑησοα 8Δη6 ὉΠΙΙρΑΙγθα ΟΥ̓ 811 {}|686 
ται δύϊοηϑ; δηα ὑμουρῃ ὑπ ϑῆοοῖκ οἱ θϑοῖ ϑβϑαοοθθθῖγο θα θοαιτηθηῦ 
αΘΘΌΓΟΥΒ ΠΊΟΙΘ ΟἿ᾽ 1685. ὑῃθ τϑοο]δούϊζοῃ οἵ ψῆδῦ ἢδθ ρϑββθθα, 5011] βδ ἢ 
1186 15 δδιαηύθα ΟΥ̓ ΤΠΘΙΏΟΥΘΒ ΟΥἩἨ ἁ ἃ ΙΟΤΤΏΘΥ οχίβύθηοθ, ΥϑαΥ ὕο Ὀ6 
ΔΙΥΤΘ ΘΟ ηΘα ὉΥ ὑῃ6 βρη β δῃηα βοιηαθ ὑπμαῦὺ ἢ] οὔτ Ῥγθϑθηῦ ΘΟΙΒΟΙΟΙΒ- 
Π6885.7} 

ΤῊυ5 ῬΙαῦο ν}1}} ἤᾶνθ ἤῸ οἠθ-81464. Ἰτητηου θϑ Ὁγ : ὑπ6 ογυθυϊδϑύϊησ 
[16 οἵ οὔῦ βοὰ] δχύθμαβ Ὀδοίκυγαγαβ Ἰηὔο ὑμ6 ᾿πῆπ]ῦύθ ραϑὺ 85 νν6}} ἃβ 
ἔουνσατα 8 Ἰηῦο ὕἢ 8 Θά 1655 μαῦατθ Τύ 15 1υϑῦ Ὠθγθίη ὑμδὺ ὕΠ6 βΒυγθηρῦῃ οὗ 
ὮΝ ῬοΒΙΌΊοη 1165: ὑμὰ8 ἢ6. Θβοᾶρθθ ὑπ 6 ᾿πο ΧΟ] 8 Ὁ]6 ῬΟΡΡΙΘΧ 165 ΤΠ ΒΙΘῊ 
Ὀοβοῦ ὑπ ἀθίθμαθυβ οἵ οὔῃϑοι υίϑυγθ οἵ Ππηηογύαῦγ. 6 ογοδίϊ 8] 
ὈΠΘΟΥΥ͂ ῬΘΓΠΔΡ5 ΠΘΥ͂ΘΙ' ργθϑθηὐθα 10561} ὅο ἢΪ5 τηϊπα ; οοτίδίηϊν, 1 1ὖ ἀϊά, 
ἢ6 ἀἰϑηηιϑθθα 1Ὁ 85 ἀπνγουῦην ὕο ὍΘ. ΒΟΓΙΟΌΒΙΥ θη ου δΙη6α : 1Ὁ 15. ἴῃ [δοῦ 
γΓοραρσηϑηῦ 0 ὕη6 ἢγϑῦ ὈΥΪΠΟΙΡΙο5. οἵ ἢ15 ἃραιηθηῦ. ΟἿ [815 γψίθν [88 
80] Οἱ ΘΥΘΥΥ Ὀθίησ ὑῆδῦ 15 ὩΘΥΤ]Υ ὈΟΥῚ Ἰηῦο Ὁη6 ψοῦ]α 15. ἃ 65} 
οὐθαύϊοη ουὖ οἱ πούμιηρσ : δηα 85. 811 βοὺθ ῬΓΘΥΙΟΌΒΙΥ ογθαίθα οχίϑῦ ἔου 
ΘΥ6", Ὅη6 ἀσργδραῦθ ΠΌΙΔΌΘΥ οἵὨ Β0Ὰ}5 15 [Ὁ] ΘΥ̓ΘΥ τα] Πρ  γιηρ : ὑμδῦ 15 ὕο 
580, ὑῃ6 αὐδηθν οὗ Βρισιῦ 1η ὑἢ6 ὉΒΊΥΘΙΒΘ 15 ΘΟ Π]18}0 8 ΘΘΔΒΘΙΘΒΒΙΥ 
Οἡ ἴθ Ἰποῦθᾶβθθ, ΤῊ18. 15 οἵ σοῦγϑο αἸγθοῦν ορροβθα ἴο ὑπ ρυθαῦ 
ῬΓΙΠΟΙΡ165 ὑμαῦ ὑπ6 βαπὶ οὗ ἔοτῸ6 15 οοῃϑίδηῦ ηα ὑμαῦ σοπογραύϊοῃ οαὐ οἱ 
πούβ]ηρ 15. ἸἸΏΡΟΒΒΙ 16, τ ]οἢ ἴοσὰ ὑῃ6 ρΥουπανγοΥϊκ οἱ Ῥ]αῦο᾽ 5 ἀΥρατηθηῦδ 
Του ᾿ἱπητηουδα!]ῦγ. Ομπο6 8|1ου] ὑῃϑύ ἃ. 50] Πδ8 ἃ ὈΘΡΊΠΗΪηρ, 8η 6 γγ7ὸ 1086 
ΟἿ ΟΠΪΥ ουιαγδηῦθθο ὑμαῦ 1ὖ 5681] ποὺ ἤᾶνθ δὴ δηῃηα : ὩΔῪ 1ὖ τησδῦ Πᾶν6 
δ ΘΩ6, ἴῸΓ ΟἸΪΥ ὑμᾶῦ νγ]Οἢ 15 ψιύπουαῦ ΘΟ Π]ηρ 15. ψιυμουαὺῦ οπᾶ ; 
ΟἾΪΚ ὑΐθ ὑπούθαῦθ 18. ἸΤΩΡΘΙΊΒΏΘΌ16, ΤΌ 15 1ῃ ἴϑοῦ ᾿ΠΡΟΒΒΙ16 ὕο Ὀεϊηρ 
Του αρα δὴν βου δυρυϊηθηΐβ ἴον ὑπ {αύαγθ θχιβύθμοθ οὗ {886 808] 
ὙΥΏΙΟ ἄἀο ποὺ 880 Ιηγοΐγθ 18 Ῥγθυιοῦθ οχίβύθποθ, 105. δυθυϊαβῦϊπρ' 
ἀατγαύϊοη. ΤΠ6 οὐθαῦϊοηϑὶ ὑΠΘΟΥΥ͂ 15 τηϑύσοι: οἵ ἀορτηδῦϊο δβϑουύίοῃ, ποῦ 
οἱ ΡῬΒΙΠ]ΠΟΒΟΡὮΙΟΔΙ αἸΒΟ ΒΒ] ΟΉ. 

Νοῦ ΟἸΪ]Υ ΟἹ τηθίθρ 8108] στοῦ 8. ἢὰ5 Ρ]αῦο᾽Β Θοποθρύϊοη 850 ογϑαῦ 
δ. ϑαναηῃύωρθ ; Ὀαὺ ἔγότῃ ὑΠ6 δύῃ ροϊηῦ οὗἉ ργδοῦϊοϑὶ οὐμ1οβ 1 ΒΌΡΘΥΙΟΥΙΌΥ 
15 Θαυδ!γ ἀθοιάθα. ΤῈ6 Γπηδαιηθηΐαι! ἰὼν οἵ ῬΙδύοηϊο του] 15 ὃρά- 
ςαντὶ παθεῖν. ΤΉΏΘΥΘ 185 ἱπᾶθϑθα ὯῸ βαοθἢ ὑμίηρ δἃ5. γϑηρθδποθ ἴῃ 15 
ΒΟΏθτηΘ, Ὀὰαὺ ὑμοῦθ 15. δὴ Ἰπηπηαῦθ Ὁ 16 ἃηα ἸΠΘΧΟΡΔΌΪΘ Βθαθθποθ οὗ οϑι86 

Ὀ6 βαύϊ8ῆθ4 88 Μ}ὲ}} 85. ΚΓ 8. 9 ΘΟ ΒΒ Ί 0} 
ΟΥ̓ ἸποδΡηαὕθη8. Απᾶ ἴῃ ἴαοῦ Ῥοίῃ 1ὴ 
06 ῇαθαο διὰ ἴῃ μ6 ῥῴαραγιδ ῬΊαῖο 
ΒΘΘῺῺΒ ἰο Βοϊά οαὖὐ {ῃῇ6 ἤορθ {μπαῦ 8 

Τὴ ὑτθαϊίηρ οἱἨ {8185 γίον ψΏΙΟΩ 1 
Ὦδγο οι θα τηθὑθ ΒΥ ΟΠΟΒ185, 1Ὁ ἴθ ὕο ὈΘ 
ΟὈδουγϑα ὑμαὺ {Π 8 δοῦιϑ)] ὑγϑηβι στα 
15. ΟἿ] 8 δοοϊάθηῦ οὗ 1. ΑἹ] {πμδῦ 15 
Θββθηῦ41 15 [86 πη} {1655 ἀπτδίϊοιμ οὗ 
ἴδ 50} 5 θχ᾿βύθῃοα : ἢΘ᾽ φρϑυρϑῦυδὶ 16- 
πὴ οαπηθηῦ ἴῃ ὙΑΙΙοῖ5 [ΟΤΙῺΒ 16 ποῦ 

ἨΘΟΘΒΒΑΤν ἰηνοϊνοα, Τῇ δὴ ᾿ἱπαϊνιᾶπαὶ 

5011 οδῃ Βα βοῖηθ ρου ιϑηθηὺ 8δηα ΠΠ8] 
τηοᾶβ οἵ οχίβύθηοο, 6 ΤῇθΟΥΥ ψοῦ]Ἱά 

501 ὑπαῦ Π88 βιοοοβϑ}]ν ραβθθα 84]] 
ὮΘΙ ῬΓΟΌΔΙΠΟΠΔΙΥ {γ1815 “11 αὐἰίαϊῃ ἴο 
ὃ, Ῥουτηϑηθηῦὺ βίθία οἵ [6 Ὠϊσμοϑὺ 1η- 
ἰ6]]ϑοῦμαὶ ἔλα ο ῬΟΒΒΙΌ]6 ἴὉΥ 4 δηΐϊΐθ 
οχ ϑύθῃοθ. 



χχνΐ ΡΗΑΕΞΌΟ 

δια οἴθοῦ. Νο ραν οχιβϑῦβ [Ὁ Ὑ]06: ΘΥΘΡῪ δοὺ οἱ ᾿πα]ρθηοθ 15 
ΘΏΟΌΠΟΥ ὉΔῚ ἴῃ 6 801}5 ὈΓΙΒΟΉ-ἤΟσΒ6; 1 αΥᾶρβ ΠΟΥ ΠΌΤ ὑῃ8 ρυ18 
1η 6 ]]θοῦσα]! ΒρΏΘΥΘ ΏΙΟΙ 15 ΤἸΡΏ ΠΥ ΠοΥ5. ἀονχῃ ὕο ὑπ ογῦοθθ δῃηά 
ρΡϑϑυ]θηῦ δὐτηοϑρθοῦο οὗ βθηϑαδὶ ἀ6Πρηῦ. ΒΎΟΥῚ 018 ἀΟΟΙΏ ὨΟΠΘ ΤΩΔΥ͂ 
ΘΒ0ΔΡΘ; ὑπθ ΘΟ ΒΘ] ΌΘΠΟΘ6Β ΟὗἱἨ ΘΥΘΙῪ ΘΟΐΊΟΙ 816 85 Ἰπϑυ]ῦθ 16 85. ὑΠ 6 Ἰᾶννϑ 
Οἱ 86 τπμΐγθιβθθ. 1 ἃ τηϑῇ 51}, Ὧ6 5}8}} ῬδΥ͂ ἴου 15 510 1ῃ βριῦαΔ] 
ἀορτδαάδίοη ; τορθηύΐϑηοθ αιῦ8115 Πού] ηρ,, Το ουιηδύϊοη. 8Δ]0Πη6. οδ 5] ΟΥΨ]Υ 
ΤΘΟΟΥ͂ΘΙ δ Ἰοϑὺ ροβιύοηῃ. Νον σψειῦμϊη ὑῃ6 βρϑὴ οἵ ἃ 51ηρ16 116 γ78 
Καον ὑμπαῦ 8 τη οΟἴδθη βαΠθΥβ ἢ ἢϊθ. ἰαύῦου αἀδΥβ ἔου 0Π86 νἱοθϑ οἵ 815 
γουθῃ : μον 1ΠΠΗ1ΘΙΥ ΨΊΟΘΙ ὕμθη 15 ὕΠ6 Δρρ]] δύο. οἱ 0115 ῬΥΙΠΟΙΡΙΘ, 
1 γγχ τορασγα ὑῃδῦ 51η9]6 118 ἃ5. Ὀὰῦ ομ6 ουὖὺ οἱ δὴ Θῃα]685 56 1165. ΑΒ. 
ῬΙ]αῦο δτηβ6] βαγϑ, γγχα ἤδνθ ὕο ΘΟΠΒΙΘΥ ὑῃ6 οἤθδοῦβ οἵ οὐχ ϑούϊοηβ ποῦ 
ΟὨΪΥ ἴον 0815 11ἴ8 Ῥαὺῦ 01" 411] {1π16 : οὔτ᾽ ργθβθηῦ βύβθθ 15 οοπαϊ τ] θα ὉΥ 
οδῖιδθ5 βυγθίοῃϊηρσ γγὸ πον ποὺ ἢον ἴδ: Ῥ8ῸΙς ᾿πύο ὑπ χϑιηούθϑῦ ρϑβύ, 
δια γῃαὺ γ70 0 ΠΟΥ͂ 011 1Πἤτπιθηο 8. ΟἹ ἀΘβ.Υ ὑβγουρσ οαῦ πΠΙΚΠΟΎΤΗ 
ΟΥ̓ 6165 ὕο ὁοηη6. 'Π6 πα θϑυ ΟΌ] 1Π100 ΟὗὁἨ ἴογῸΘ ΘΟΙΊΘ5 ὉΘΙΥΪΌΪΥ Ὠοτὴθ ἴο 
185 Ποῖθ. Νοὺ ιὖ Ψ1] Ὀ6 οὐϑουύνθα ὑῃμαὺ ἴῃ ὉΠῚ5 τϑίρθγθηοθ τηθύθιη- 
ὈΒΥΟΠΟΒΙῚΒ. ΒΌΡΡΙΙ68 ὑμ6 Ρ]αθοηῃϊδὺ ψι ἢ ἃ τοϑαῦ οχριδηδύϊοη οἵ {86 
ΔΌΡΥ θηῦ 1] ΒΌ166 τ Ὠ]Οἢ ρύθνδ1]5 τη ὑμ6 οταθυίηρ' οὗ ὑπίπρθ--- 8 ΔΏΒΥΘΙ 
ἴο ὑπ6 αποϑύϊοῃ, 11 ὑπΠ6 ροάβ ἃ16 σοοά δη6α οδγθ ἴου 0Π6 ΔΗΆ1γ5 οἵἉ τηθῃ, 
ὙΓΩΥ 15 νἰσῦπθθ 80 οἰύθῃ αἰπήιοῦθα δηα νθθ ὑπἹυτηρῆδηῦ ὃ ΑἩ δάνοοαϊο 
οἵ Ὁ8μ|6 οὐθδῦϊοηδὶ ὑΠΘΟΙΥ 15 ΤΟΥΟΘα ὕο ΥΘΡΙῪ ὑμαῦ 0Ὁῃη86 Ῥδ]δηοθ γ7}}} Ἠ6 
τ ΟΗθα ἴῃ δπούμου [18: βυῇθυιησ νισύαθ Ὑ71}} 6. τουγαγθα, δηα {86 
ἸΏΒΟΪΘΠ66 οὗ γἱοθ γ}1}} Ὀ6 Ὀσουρῃῦ Ἰοσ. Βυῦ 50 8) ΔΏΒΊΘΥ 15. 146. 
Νο ἔαύαγθ ΤΘΟουΡθη86. δὴ ὉΠ4Ὸ 1Π] δύο ὑμδῦ μᾶ5. οποθ Ὀθθὴ ἄοπο: 
ὙΓΓΌΠΡ ΤΩΔῪ 6 Τραγθϑβθα ὰῦ ὩΘΥΘΙ ὁ806]166--- τῶν πεπραγμένων ἐν 
δίκᾳ τε καὶ παρὰ δίκαν ἀποίητον οὐδ᾽ ἂν χρόνος ὁ πάντων πατὴρ 
ὀύναιτο θέμεν ἔργων τέλος. [Ὁ ὑμ6 Ῥ]αυοῃϊδῦ Πουγθυοὺ ὑπ 6 βοϊαυοι 
15. ΘᾶϑΥ. Νὺὼο [1η]0501006 ΠὰΒ ο 6 δἰομθα, ἴοῦ πόοὴθ οχίβίβ. ΤῊΘ 
οομαϊθίομβ οὐὐδιηίηρ δὖ ΔΗΥ͂ ΡΊΥΘΗ {1Π|6 8176 ὕπ6 που] ]6, δηα ὑῃογο- 
ἴΌγ6 ρϑυ θοῦ Τ1αδύ, τοϑα]ὺ οἱ δὴ 1ῃΠη106 56.165 ΟἱὗἱἨ οϑϑ6 85: γὺύ8 τηϑῦ ΙοοΚ 
ἴοῦ Ὁ86 δηὐθοθαθηΐβ ἡοῦ ἴῃ ὑ}15 116 ΟὨ]γ, θαὺ 1η 8 Π᾿πα101685. ογ616 οἵ 
ὍΤΟΥ δχιβύθηοοϑβ ; ἃἂπα ὑγῃδῦ τηρηῦ 6 ππ]υβὺ Το] νυ ο ἃ. Τη8}}8 
οοπάποῦ ἴῃ 815 Ῥγοθθηὺ [18 ΤηΔ ὺ Ὧ6. ὕΠ6 ἸΓΓΘΒΙΒΌΙ6 οἴου οὗὨἨ 15. δούϊοῃ 
1ῃ ΒΟΙΩ6 ὈΥΡΌΠΘ ρϑι]οά. [Ὁ 15 ὕτιαθ ὑμαῦ 0Π 8 ΔΠΒΥΤΟΥ 18 ποῦ σΟΙΩΡΙ οὔθ 
γι μουῦ ΓΟίθυθθθ ὅο οηὐο]ορΊοϑ] 86] ῬΠΉΥ 5164] ὈΓΙΠΟΙΡ]65, Ὑγ]οἢ Πούγον 
ὀδηποῦ ποτ Ὅ6 Θηὐογθα ἌΡΟη. 

ΤὮὰΒ ὑῃ6 ὑΠθοΥΎ οὗἉ Τηϑὕθιη ΡΒΥΘΠΟΒῚΒ ΒῈΡΌ]165 ἢοῦ ΟὨΪ]Υ͂ 8 ΘΧΡΙΔη8.- 
Ὅ0η. οὗἨ {π18 Ιηϑαυδ!ῦν ἴῃ υϊηδϑη δἰἴδιγθ θαῦ δϑο ἃ τηοβῦ Ῥονγουΐα] 

ἸηΘΘηδγ6 ᾧο γιγύαοιβ ϑούϊοη. Α τηϑῃ 581] Ὀ6 γγβαῦ ἢἰ8 ἀθϑθᾶάβ δῃηὰ 
Ὁπουρηῦβ τϑκο ἢϊπι: 1ἔ ἢ6 αἀθρυϑᾶβθ δ1τη861} ὈΥ͂ σἱθθ, ἢ15. τϑϑυοσδθ 
τηιδῦ 6 οἰἴβοίβα, πού ὈΥ βοῖηθ αἀθδύμβα τϑρϑηΐβποθ Οὐ ΘΟΙΩΡ]ΒΟΥΥ͂ 
Ρατραύίοῃ, Ὀαὺ ὈΥ ΠΙ5 οὐσῃ Διο οὰ5. θη ἀθανοῦν, ὈΥ Πνὶηρ δοοογάϊηρ ἴο 
0π6 Ὀοϑῦ οὗ δ15 πσῃύβ ἴῃ [ἢ6 1Π Ἴρου βῦϑῦθ ὕο ὑσ]οὴ 6 ἢδ5 ἴ]]16η. ΒῸΣ 
Ῥ]αῦο πϑυϑι ἰθῶνϑϑ ἰτὰ γι ποιῦ πορθ. Τὴθ ἴϑηοια] ἀθβουιρύϊοῃ οἵ ἐπ 
501} 5 ΤΙΡΤ Δ ΟΏΒ ἂὖὺ ὑἢ6 ο]οβ6 οὗ ὕη9 7 ηιαθι5 (92 Α) τοργθδθηΐβ ἃ ἀθῆῃϊθο 



ΙΝΤΗΟΘΌΟΤΙΟΝ ΧΧΝΙΙ 

δύμοαὶ ἀοούσηθ. Τὴ 80] ὑπδῦ ἢδ5 βυγοῦνθα ἔροτα [6 ΘΟΌγ86 οὗ ρΏΓΟ 
Ἰη 6] θοῦμπ8] νισῦσθ τη  ᾿ΠΠΔΌ1Ό ΓΟΥΤΩΒ Οἵ ὈΙΤα ΟΥ Ὀθδβῦ, ΟΥ̓ Θύϑῃ ἤβῃ δηά 
ΤΉ 0150, “θη τὖ 15 ἀ6ἢ]6α ψ]ῦ} 811 ΤΩΔΉΠΘΥ οἱ ἸΠἸΟΌΙΪΟΥ ἃμα ΠΟΥ ΟΓ 6 
ἴῃ ΡΪδοθ οὗ ᾿πδ]τηρ 86 ὅπ δῃα ΟΙθδι οἰθυηθηῦ οἵ δ[΄Ὰν᾽. 15 Θοῃμαοιηηρᾷ ἰο 

86 ὑυχθια δηᾷ σύοθβ τοϑρισαύϊοι. οἵ ψαῦθυ.ὐ Ὑϑὺ ϑυϑθὴ ἴῃ 815 τηοϑῦ 
ἀερταδοᾶ 5βὐαῦθ ὕΠπ6 16 15 ἃ σῆδηοθ οἱ τϑυυ]θυθιηθηῦ : ἴον ὕΠ6856 νἹοϊδοϊ 65 
Δ ἀοὐοετηϊηθα νοῦ καὶ ἀνοίας ἀποβολῇ καὶ κτήςει. Α [1{8 γ7Χ8}1 βρθηῦ 
ϑοοοταϊπρ' ὕο ὕη6 Θοπα]Ό101}5 οὗ Θυθῃ ὑΠ6 ἰονγθϑῦ ΓΔΠΪΚ ΤΩΔΥ ΘΉΔΡ16 86 5οὰ] 
[0 τίβθ ἃ βῦθρ ἴπ ὑμ6 ποχῦ ᾿ποδυπδίϊοη ; ἃπα ἢ 6 ΤΘΟΟΥΘΙῪ οἱ 86 ψῈ0]8 
1Ἰη θ]]θοῦτια] ᾿πΠΠοΥἸ θη 6. 15. ΔΙνγαΥβ ῬΟΒΒΙ]6, 16 Πορθίθϑβ γϑρυορϑίϊοη 
οὗ 086 πο 8016. ΟΥΊχΏ1118.18 ἀΘβου 66 1 06 τ γί οὗ ὑ86 “ῆαθαο Ὀθ]οηρδ 
ΒΙΙΏΡΙΥ ὕο ὕπθ6 ρῥϊούογιαὶ ργββδθϑηνδίοῃ: γγχ πα 1 ΟἸΪΥ θη Ῥ]αῦο 15 
ΡΓΘβϑίηρ ῬΟρΡαΪΔΡ ἰορθηα ἰπύο Ὠ15 ΒΘΡΨΊΟΘ: ποὺ ῬῬΏΘΩ Π6 15 ργθβϑηθίηρ 
ἮΪ5 ΟΥΤ νίθνγΒ ὉΠαΙΒΡΌΪΒΘα ὈΥ ὉΠ15 γ61] οἵ ὑγδαϊδοῃ. - 1 Πδᾶγθ 58] ὑμπαῦ 
ὃι Ῥοιτηϑηθηῦ τηοᾶθ οἱ οχίβύθηοθ ἴοι ὑπ 6 50] 18. ποὺ Θχοϊπαθα Ὀγ [ῃ6 
ῬΙαύομϊο ὑμθοῦγ. Βαῦ βαοῃ ρουιηδηθηῦ τη0668 15. ΟὨΪΚ ῬΟΒΒΙ 016 θη ὑῃ6 
501] Π85 δὐθαπθα ὑῃ 6 Ὠσῃθδῦ Ῥθυ θούϊοῃ οἵὁἨ νυ 10 ἢ 566 15 οδΡΔΌΪ]6: σοοᾶ 
ΤΩΔΥ 6 ϑύϑ]θ, Ὀὰὺ 6.1} ΠΘΥΘῚ. 

Ατηοηρ ὑβϑουῖθα ὑμϑη ΒΟ ἢ τηϑιπύδιμ ὑπ6 Ῥούβοόμδὶ ᾿πητηουί! γ οἱ 
ΡΑΓ Ιο]δ1 5ο]8 1 σου] βθοῖὰ ὑμαὺ Ῥ]αῦο᾽ Β 15 τηθύδρ ἢ γ5108}Υ {π6 τποϑὺ 
ἀοθη 1016 δηα οὔθ] αν ὑπ6 τηοϑὺ ἔγαϊύζα] - δα 116 1 δὐύδομθθ ὑῃ6 
᾿θανιθϑῦ Ῥϑηδῦθ5. ὅο0 ἸτηοΥϑ Πγ, 1ὖ ΟἸΘΥ5. ὉΠ 6 βύγοησοδῦ ϑησουτδρθιηθηῦ 
ἴο ΔΗΥ͂ Θῃἀθδυοῦῦν ἴδοι ᾿ηρυονθιηθηῦ. Τύ 15 ποῦ οἵ οοῦτϑο οοπὐθηαρᾷ 
ὑμᾶῦ ὉΠ15 σίθνγ 15 θχουηρὺ ἴσομη ΟὈ]θούϊομΒ δηα ΑἸ Ο]Ό1Θ5 ; τη γον ὑῃδ 
ὕμι6586 ΔΡΡΙΥ Ὑτῦἢ φυθαῦθι [ΌγῸΘ ὅο ΔΗΥ͂ Οὔ. τηούποα οὐ αθίθῃαϊηρ 1πῃ- 
αἀϊντααδὶ ᾿τασηου αν. 

(1) Βυῦ πον ἴα! ἅο ΡΙαῦο᾽Β Δύριατηθηΐβ ὑθηα ὕο ῬΥΟΥ 6 {Π6 ἸτητηοΥ δ] ΠΥ 
οὗ ρδιθοσα δι 50Ὰ]5, ἃ5. αἸβύμηοῦ ἴσο ὕΠ6 ΘύΘΓΙΥ ΟἱἨ ὑΠ6 ὉΠΊνθυβ8] 5οα] ἢ 
Τῦ τυσϑύ, 1 ὑμτη]ς, θ6 τϑρ]]16α ὑπμαῦ ὑΠ6 7 ρσὸ Ὀαὺ ἃ ὙΘΙΥ͂ Βῃοῦῦ ἡΣΧ8Υ ᾿η8 664. 
ΤΊ νγγθ θβχϑιηῖηθ ὕΠ6 Β56 θὰ] αἀθϑιηοηβυγ 1 8, γγ6 568} ἢπα Ὁῃδὺ ψγμδὺ ὑΠ ον 
διιοιηῦ ἴο 15 ὑμαῦ γιῦδ] ῬΥΙΠΟΙΡ]Θ 15 1ηἀθβύσ οὐ 016, ποὺ ὑμαῦ 105 τηϑη1- 
Τδϑύδυϊοι 1 ὑ815 οὐ ὑμαῦ Ῥϑυβο: δ! ν 15 Ῥουτηδηθηῦ. ΤῊΘ γοθὰ]ῦ οἱ {ῃ6 
Δυσυτηθηῦ ἔγοτη ἀνταπόδοσις 15 ὑμαύ, 1Γ 411 ὑπίηρβ δ ποὺ ὕο Ὀ6 Ὀγοιιρμῦ 
ἴο πουρθῦ, ὑπ ϑύτη οὗ νἱῦαὶ Θϑβθῆθ8. οδη ΒΗΓ Δ ἀραἰοθιηθηῦ : αῦ 1ὖ 
ΟἴοῚΒ πὸ βῃδαου οἱ φργοοῦ ὑῃμδὺ 815 οοῃβύδην διηοαηῦ οἵ γι δην ψ}1}]} 
οοηθησθ ο "6 αἰδίσιαϊθα το 0Π:6 βδη6. ΘΟΠΒΟΙΟΙΊΒ ὈΘΥΒΟΏΔΙΙΙΘ5; Ὑ6 
Κηον ΟΥ̓ ΘΧΡΟΙΊΘη66. ὑμδὺ βορϑιϑύθ σοηβοίοαβ ῬΘΙΒΟΠΔΙ 0165 σΟὨθπὰ6 ὕο 
Ὀ6 ργοαπορα ἴῃ ὅμ ψγοῦ]α, δηα ὑμοΓ ΟγΘ νγγο οοπομαθ ὑῃαῦ ὑῃ 6 νἱΐα] 
ἔογοθ 1 οἢ οοπδυϊθαθθθ ὑπ θη ὀδηποῦ ῬΟΥΊΒἢ αὖ ὑμ6 αἰἸββοϊαύοη οἱ 508] 
δα Ῥοαγ ; Ῥυὺ νγγὸ βᾶῦθ πο στὶρῃῦ ἴο σοῃοίπαθ ὑμαῦ ὑπθθθ Ῥϑ ΒΟ Δ ]10168 
τϑύαϊη ὑπ} ᾿παϊνι ἀπ] ΘΟ ΒΟΙΟΌΒΉΘΒ5. δου ἀθαῦῃ. [ησθθα [τᾺοχὰ 018 
ΔΥΡΌτηΘηῦ γγΧ86 οδηηοῦ 1Ώ761 ὑῃδὺ νιῦα! [ΌΥῸΘ 0711} Αἰνσαγ 8 ΘΟΠ ]ΠῸ6 ὕο οχἰϑῦ 
ἴῃ [Π6 ἴοστῃ οὗ ραυ ]Ο]81 16] Πρ θο65 : ὑμαὺ Ὀ6]οηρβ ὕο Δηούμοιυ ἀϑρϑοῦ οἱ 
Ρ]αὐο᾽ Βα γιθύδργϑῖοθ. ΑΒ γχ Ῥτυοοθϑα ἴο ἀνάμνηεις, ΔΙ [ΠΟῸΡῊ ὁπ ἃ ὈΔΓ6 

1608} 1ηὐουργούδυϊοι Ῥ]αύῦοΒ ἰδηριιδρθ ΤηΔῪ ἸΙΩΡῚῪ ὑμδῦ 088 508] οχιβίθα 
Ἰηα! νἀ} Ῥεΐοτθ Ὀἰσύῃ, γϑῦ 015 15 ποῦ δὖ 8} Ἰῃη γον θα 1 088 ὈΓΙΠΟΙΡ]8 
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ΧΧνΠ ΡΗΑΕΡΟ 

Οἱ 86 ὑΠΘΟΥΡΥ͂ : [86 ρδιυθοα δι 8508] τϑύϑιηβ ὕῃ6 Κηον]θαρθ οὗ ὑγα ῃβ 
ὙΓΏ1Ο ἢ. 816 8 ῬΟΒΒΘΒΒΙΟῺ οὗ 8508] δὖὺ ἰᾶγρθ, ποῦ ὨΘΟΘΑΒΑΥ ΠΥ οὗ 0815 508] 1 
ὃν ἸΟΥΤΊΘΙ ῬΘΙΒΟΠΔ] οχιβῦύθησθ ἊΑ 511721181 Θχϑιηϊηϑίϊοη οἱ [6 Υϑιηδιηΐηρ 
δ ταθηὐβ οἱ ὕὉῃ6 ἐλαθάο ν71}} 5ῆῃονγ ὑμαῦ ᾿Ἰπα]νιἄπιδ] ἱτητηου δ! 1 15. ποῦ 
δι Υ]γ ἀθάο1016 ἔγοιῃ δὴν οἵ ὕμβθη. 1}6 βϑηηθ δΡ0]165 ὕο 086 Ὀγὶοῖ θυῦ 
ργορῃδηῦ ἀθιμοηβίχδθοη ἴῃ ἤαθάγις 245 Ο [01]. ὙΤΉΒΓΘ 0Π6 οδ868 ἴον [Π6 
Θὕθυ Ὁ οὗ βοὰ] 15 βύαῦθα τι ἀπθα 8164 ἔοτο8 δηα οἰθαυηθθβ; Ὀαῦ 1 
ΔΡΌΠΘ5 ὕο ὕ86 ππῖγουβαὶ 808] ϑίοηθ, δηα πούμιηρ οἂπ θ6 ἀθάἀπορα ἴσχοι 
10 τϑρϑγαϊηρ' ὑπ 86 ῬουτηϑηΘη66 ΟὗὨ ρδυ ]Ο]8 7 βου]8. ΤῊΘ 5 ΓΙΚΙΏΡΊΥ 5.016 
δ σατηθηῦ ὈϑρΙπηίηρ Μορυδίης 608 πὰ σοῃ δ! η5 ἃ ΤΟΙΊΔΙ ΚΆΌ]Β ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ 

(611 Α), ἐννοεῖς ὅτι ἀεὶ ἂν εἶεν αἱ αὐταί, 506. αἱ ψυχαί. ΤῊΪΒ ΒΘΘΙῚΒ 
αὖ Πυβὺ βΒισῦ π|Κ6 δὴ δββθυθ]οη οἱ ὑπ6 δοῃθ παρα οχιϑύθμοο οὗ ὑπ βϑῖηθ 
ῬΟΙΒΟΠΔ}10165. ΑἋ ΟἸΟΒΘΥ ΘΧΘΙΙηΔΌΙΟη. ΠΟΎΤΘΥΘΙ Βηονγα ὑμαῦ 0815 15 ποῦ 
06 ο856θ. Ῥ]αῦο ΒΡ Τηθϑ 5 ὑμδῦ 1 [ῃ8 ψΟ]6 γιΐα] ἴογοθ οὗ ὑμὸ 
ἘὈΠΙΥΘΙΒΘ 15 ΟἸΒΌΓΙ αὐθα Ἰηο ἃ οοΥύδίη ὩΠΙΏΌΘΙ οὗ 5015, πὸ δ αϊυϊοη ὕο 
0818. ΠΌΙΩΌΘΙ 15 ῬΟΒΒ1016, 686 ὕῃ6 ϑιτη ὑούδ! οἵ νύν σπουἹά 6 ἰη- 
ΟΡΘαΒΘα, ΏΙΟἢ 15 ἸηΔαὙΊ]551016. ὙΥΘ οδῃποῦ αὐΔΥ ΤΤΌτ ὑμδῦ δρατηθηῦ 
08:6 ΘΟΠΟΙΆΒΙΟΙ ὑμδῦ ὑ}18 ὉΠΊγΘΥΒΔΙ γιύδ ὐν τασϑὺ Ὡθθᾶβ. 6 ἴῸΓ ΘΥ̓ΘΙ ΤΏ8}1- 
ἴοϑύθα 1ῃ ἃ φΊνθῃ ὨΘΙΉΌΘΙ ΟἱἨ Β500]5: δη6α ουϑῃ 1ἢ 10 τησϑῦ, ὑμαὺ σοῦ ]ά 
ῃοῦ ΠΘΟΘΒΒΔΙῚΥ ἸηγοὶνΘ ΘΟὨΠΙΠΌΙΟΥ Οὗ Ῥϑιβομδύγ. ΤΠ6 1016 βὑγθηρίῃ 
οἱ ῬΙαῦο᾽βΒ Τθδβοῃϊηρ 15 ΘΧΡΘῃ θα 1ῃ ἀθιηοπδύγαθηρ' 0Π8 ϑύθεηγ οὗὨ 508] 
δἃ5. ΒΌΟΙ : ΦΠΘΙΘ 15 πούβιηρ ὕο ῥύόνθ ὑμδῦ ρα ϊου]αν ΒΟῸΪΒ. Οἡ 61: 
ἀθραγθυτθ ποτὰ ὑπ6 ὈΟΟΥ͂ δ΄ ποὺ τϑϑ βου θα ἴῃ [886 πηίνγϑυβαὶ βρί τὶ, 
ἸΏ ΘΓΡΊΠο' ὕΠ 61 ὈΓΟΡΘΙ ΘΟΠΒΟΙΟΒΏΘΒΒ ἴῃ ὑμδῦὺ ΘΟΙΏΤΊΟΩ [Ο1Ὸ6 οἵ Ὠδύμγθ 
ΠΟ 15. ΟΥ̓ΘΙ τη 816 501η0᾽ 1056} ϑῆθνν ἴῃ {πΠ6 ἔογτηβ οἱ ᾿παϊνιᾶσδὶ 116. 

(111) σοῦ Ὀθίηρ [16 ὁᾶ86, 1 15 ποὺ ᾿'χγϑιθνϑηῦ ὕο τῶ]58 ὉΠ 6 “ΙΕ ΘΘΌΙΟΙ, 
αἸα ῬΙαῦο τϑϑ}γ δηα [106 781} ταδιηὐδϊη. ὑἢ 6 ῬΘΥΒΟΠΔΙ] ᾿γητηου Δ 10} οἵὨ ρϑ1- 
ὉὈΪΟΪαΡ βου ΤῊ σου! γ σου] βθθῖη ὅο 6 ὑδ8 ὑθϑοβίηρ οὗἨ {ῃθ 
ῆαοάο, δια Ὁ815 15 ὍὉ86 νον οἵἩ ὉΠ6 γϑβῦ τηδ]οσιὺν οἱ Ῥ]δύοηϊς βυπαθηῦβ : 
Ὀαὺ ὕΠ6 σΟΠΕΥΔΥΥ ΟΡΙΠΊΟΙ 15 βαρρογίθα ὈΥ 08Π8 σγοδῦ διῦβουιν οἵ Ηθρ6] 
δια ἢδ5 ΤΘΟΘΩΟ]Υ Ὀθθη αἀθίθηαθα ὑγιῦἢ το ἢ ἱπρθηαϊν Ὀγ ΤΘΙ τ  ἍΠ]οΥ ; 
10 15. ποὺ ὉὈΠοΙΘίουο ὕὅο 086 αἸβτηἸβθθα ψ]Πουῦ ΟΘΓΘΙΠΟΗΥ. Ϊ Υ71}} αἸΒΟΙΙΒΒ 
086 ϑὐαύθιηθηΐθ οὗ 6 ὕνγο οὔἹ 105 ΒΘΡΔΙΔΌΘΙΥ. 

ΕἸγοῦ ἤονσουοῦ [1 τηπϑῦ ροϊηῦ οαὖ ἃ ΟΙΠΠ ΘΟ] ΠΟΘΙ ΜΉ] δὴ δαϊοῦ οἱ 
086 λαθάο ἸαΌΟυΒ Ἰῃ ΔΡΡΙΌΔΟΒΙηρ' 815 αὐθϑύϊοῃ : 1 ἀοθ5 ποὺ βϑίοῃρ ἴο 
ὑ88 ὑγοαύτηθηῦ οὗ ὑμ6 ῥλασάο αὖ 81], θαῦ ὕο ὑῃδὺ οὗ ὑμ6 Τωμπαδιδ , δηὰ τ 
Οδ ἢ ΠΟΡΘ ὕο αὐΐϑ!η ἃ βδ 5 δοῦοὙ 50] Ὁ] 0 ΟὨ]Υ͂ αἴύθι" ἃ ταϊπαῦθ ᾿ηνϑϑυρ- 
ὉΪοη οὗ ὑμ6 ργοϊουαμα πα αἀμῆοα]ῦ ταϑύαρῃγϑβιοβ οἵ ὑμ6 Ἰαύίθ. ἀ] δ] ρα. 
ΘΌΘἢ δ ΠΥ ΘΘΟΙΘΘΌ]ΟΙ 15 ΟὈΥΙΟΌΒΙΥ οαὐ οὗἨ ρῥ΄δοθ ἤθυθ, βίποα ὁ λόγος 
πάρεργος ὧν πλέον ἂν ἔργον ὧν ἕνεκα λέγεται παράσχοι. Αὐ {86 
ΒΆΤΩ6 {1τὴ6 1ῦ 005 ποῦ βθθῖὴ αἰθϑ1γᾺ}}186. ὧο ἰθᾶγσθ ὑῃ6 βαθ)]θοῦ δ! ορϑῦμ ον 
ἀηπηοὐϊοθα, δηα 1 588}} ὑῃϑυθίουγθ ὑγοαῦ 1 ἃ5. ὈΓΙΘΗ͂Υ 85 1 δῃὰ 8006. 

Τῃ Ὧ15 βύδύθιηθηῦ οἵ ὑῃ6 ῬΙαύομϊο ἈΠ] ΟΒΟΡν Ηδρ6] ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ ΔΒΒΙΡΤΙΒ 
086 ῬΟΙΙΏΔΏΘΠΟΘ οἵ ῬΔΥ ΘᾺ ]Δ 1 508]58 ὕο 6 ΥΘρΊΟΩ οὗ 06 τηγύῃ]ο8]. ὴὴΚο 
ὉΠ1η1 οἵ ὑ86 5οὰ], 6 588, δ8. ἃ ῬΈγβ1081 ὑμίηρ ροββθβϑίηρ αἀἰγϑυβ αὐ ]- 

1 Ἡρρθ]᾽ 5 ἤογζο, νγο]. χτν ρΡ. 207 [0]]. 



ΙΝΤΗΟΌΌΌΟΤΙΟΝ ΧΧΙΧ 

Ὀαύθβ, 6 οἵ ψΒΙΟῊ 15 ὉΒΙη τη --- Ὁ] Κ]η 9 ἀο θυ] ηθα ἃ5 ἃ ὑπῖηρ ὑμδῦ 
ὁδῃ Ῥδᾶ55 ΔΌΎΤΔΥ δα ὁθᾶθθ. Βαὺ ψιῦι ΡΙαῦο {86 Ἰτητηογύα! ν᾽ οἵὁἨ ὑπ6 500] 15 
᾿Ἰηθ ρα ΌΪγ Ρουπά ἃρ σι ὑπο ἴδοὺ ὑμαὺ ὑπ 6 808] 18 ὑμαὺ 10 {8 1η[τ9---- 
Ὁμουρῇῦ 15 ποῦ ἃ τ γ6 δἰ ραίθ οὗ 10. Ὑγ6 γῇ δααϊούθα ὕο ὑβι: Κιὴρ οἵ 
086 8501] ἃ5 11 τὸ χοτθ ἃ ὑβῖηρ ὑῃδὺ ὁου]α οχιϑὺ νιυμουῦ ᾿τηδριηδύϊοη ΟΥ' 
Ὁπουρηῦ. Τὸ ῬΙ]αῦο, οὐ ὑπ6 οὔμου μδηα, 086 βισηϊποδηοθ οἱ ᾿πητρουύδ 
σου βΙδὺβ τη. ὑμ15, ὑπαῦ ὑπουρῦ 15 ποῦ πῃ αὐὐγιαῦθ οἱ ὑπ βοὰ] Ῥαῦ 105 5α- 
βύδιῃ 66--- 501] 15 7υϑῦὺ ὑπουρῃῦ. ὙΒουσῃῦ 16 ὑη6 βυαρβίϑηοθ οἵ 508] 88 
ΟΥ̓ΔΥΤΌΥ 15 ὑΠ6 δυ Ὀδθύϑησθ, ἢοῦ δὴ δύ αῦθ, οἵ Ὀοᾶγ. ΑκΘ δυῶν ΘΥΔΥΙΟΥ 
δια ῬΟΟΥ͂ 18 ὯΟ ΤΏΟΥΘ ; ἰδίτο αύσῶν ὑποαυρηὐ δηα βοα] 15 πὸ τοῦθ. Τποαυρῦ 
ἰ5 ὍΠ6 ον οἱ ὑῃ8 υπῖϊγϑυβαὶ, 0 γοῆθοῦθ 16} τηῦο 1086} δῃα 
15. Ἰἀθη 64 νι 1561}: ὑῃ15 56] - ἸΟΘΏΘΙΟΥ 15. ὉΠ6 Ὁπδ]ύ Δ 0186. δηα 

ο ΔΌΙΔΙησ, ΑἸ ουδύϊοη 15 θη οπ6 ὑβῖπρ' ὈΘΟΟΥΩΘ5 ἃηοῦμου ἃπΠα ἀοο5. ποῦ 
Πο]α ἴαϑὺ Ὀγ τὐβοὶὲ ἴῃ ὑῃ6 οὐμοῦ. δοιαὶ! οὐ ὑπ οὐμϑὺ βδπα οομπβιϑὺβ ἴῃ 
ὉΠπ6 τούϑιηϊηρ 1056] 1ὴ [ἢ οὔθ 1---ἰὴ ὕΠῃ 6. ῬΥΌΟΘΘΒ. οἱ ΔΡΡΥΘΘηβΊο. {86 
50] ἢδδ ὕο ἀο νι οχύθυ δὶ τηϑύθου, τ ΒΙΘἢ 15 οὔμον, δηα γοῦ 1ὖ τρί] 8 
105 561{-ἰαϑηυῦγ. [πητηογύδ! ν᾽ ἢδ5 ποῦ ἴον ῬΙαύο ὑμ6 1Ταὐθγοϑὺ 10 μᾶ8. ἔῸΓ 
5 ἴῃ ἃ το] ρίουβ αϑρθοῦ ; [Ὁ ἀορϑθηαβ ΡΟη ἢ ἡδῦσγθ οἵ ὑπουρῦ δηα 108 

1006} ἴγθοάοση. ΙΔ τϑίθυθῃοο ὑο ὑμ6 δῆαθάο θυ 6] οὔβοενοθ ὑῃδῦ νγ8 
Ὦδνγθ ΠᾶγαΪν ΘηΥ͂ 11πη6 οἵὁἨ αἀθοιμαγοδύϊοη Ὀθύνγθθη ὑῃθ οαὐναα τορι θβθηΐ- 
ὑϊοη 8πα ὑπ6 ᾿πνγαγα 1468, Ὀαὺ 0818 15. ἴδ: ἵΤΌτὰ 5ΙΠἰτηρ ὕο ὑΠ6 οὐ τὺ οὗ 
οοποθρύϊοῃ. (ΟΠ 610), ὑμπαῦ τοργβθηῦβ ὑπ 6 508] ἃ85. ἃ ὑπο, ἃπα Ἰπαα 68 
δοαὺ 105 ἀατούϊοι δα Θχιβϑύθηοθ, 85 ΘΟ ΟΘΤ ΩΡ ἃ ΤΒ]ὴνσ, 

ΝΟΥ͂ 1ὖ ΔΡΌΘΑΥΙΒ ὕο τηὴ6 ὑῃαὺ Ὁῃ6 [ὈΓΘΡΌΙΩΡ ΟΥ̓ ΙΟΊΒΤΩ. διηοσηῦθ ὅο 
βοιιϑῦίπρ {1 {π|5. Η6Ρ961, δμδιγθίπρ ὑπ6 οοποδθρύϊοῃ οἱὐὨ ἱπτιτηου δῦ, 
ΒΘ ΊΖθα δῦ ὁπο8 Ὅροι ὑμδὺ ὙΠ] 6 ἢ 6 Το ραγ 8. 85. Θϑβθηθ8] ὕο ὑπ6 ῬΙδύοῃϊο 
ῬΕΠΟΒΟΡΙΥ : ὑ815 Κουμ6] Π6 Ἰηβίθηυ]γ αἀὐϑρβ ὕο ΠΙσἢὐ, τϑ]ϑοῦύϊηρ 6 Πα κΚ 
οὗ “γουβίθ! απηρ. ὙΥ̓Βούμου 80 ᾿παϊνια 8] ΘΟ ΒΟΙΟΌΒΏΘΑΒ. 5881] ΟΠ 6 
[ο δχιϑῦ 85 ΒΌΘΙ 15 ὑο Ῥ]αδομπίβτη οὗ πὸ πιϑύδργϑιοαὶ ᾿πηροτύϑημοθ τυ μδὺ- 
ΟΥΘΙ : ὑγηδῦ 15 οὗ Πηρογύϑηοθ 15 ὕο ΟὙΔΒ0 Ὅῃ6 χὰ πϑύυτθ οἱ θύθιηῦγ. 
ΤῊΘ 50Ὰ}᾿ 5 τθῶ] Ἰπηυη οὐ 1} 1165 1ῃ ὕΠ6 Ορουδίϊοη οἵ ὑῃοαρῃῦ : θυ ηγ 
15. 1. 86 πδύμθγο οἱ ὑπουρῦ πα 85 πούμιηρ' ὑο αο νι ἀσταύϊοη. ΌΟΘΗ, 
Τ᾽ φοπορῖγθ, ῖ5 Ηθρθ] 5 ροϊπῦύ. Νονῖ ὑῃαῦ ὑπ6 ἀυγαύϊοῃ οἵ 86 ᾿πα ᾽να 08] 
15. Οὗ 20 τηϑύδρ γ 5108] ᾿τηρογύδηοθ 1 δ1ὴ Ὑ11}]1πρ' ὑο ϑΔατηῦ : Ῥ]αῦο᾽Β ῬΏ11ο- 
ΒΟΡὮΥ͂ ἴῃ ὯΟ ὙΔΥ͂ ἸΏγΟΙγ 5 10. [40 ποῦ ΠΟΥΘΥΘΙ 566 ὑῃδὺ 1ὖ 18. ὑπ ΓΘ ΌΥ 
Θχοϊπαρα ; ρον θα ὑῃ6 ῥα ν᾽ ϑβϑϑηθα! ροιϊηῦ 15. τηϑηὐδιηθα, Ὁ ΒΘΘΠῚΒ 
ἴο π|6 ὑμαῦ Ὅη6 ααθϑύϊοῃ οἵ ἱπαϊνιάαδ] ἀυγδῦοη 18 δ ΟΡΘῺ ΟΠ6 ἴοΥ 
ΡΙαΐο ; τ βοῦμου ἃ. Ῥϑυύϊου δι ΘΟΏΒΟΙΟΌΒΉΘΒΒ. ΘΟὨ ]ΏΘΒ. [Ὁ ΟὯ6. 1116, ΟΥ 
ἴ0᾽ ἃ ΒΟΟΥΘ, ΟΥ̓ ΤΟΥ 8 ὉΠ] 6α ὑΐτηθ, ἀοθα ποῦ ΔΌΡΘδΙ ο δῇδοῦ {68 
ααθϑύϊοΏ. 

ΘΟ ]16᾽ ἤουΘΥΘΡ οΌΘ5. Γατύθου, ἃηα αἀθοίαγοα ὑμαὺ Ῥ]αῦο οουϊὰ 
ποῦ τηϑηηΐδιη παν π8] Ἰτητηουύθ!Πὺν σχιποσῦ σΤαν Θ ἸΠΟΘΟΙ ΒΒ ΒΠΟΥ͂ ; ΤΤΌΤΩ 
ΨΥ ΏΙΟὮ ῬΥΘΙΏΙΒΒ. Π6 τηοϑῦ ΒΟΥ αὐγανγβ ὑἢ6. ΘΟΠοΙ 50 ὑμοὺ Ραίο αϊἸὰ 
ποὺ τηϑίηύαϊῃ 10. ΕῸΣ 1 οοΙα Δ} ]γ ἀρτθθ ιῦμ πἴτη ὑμαῦ δηγ ἰπύσυ- 

1 ΠῚ ψοῦκ οἵ ΤοιοΒυ 1] ον ΟΝ 1 ρέαϊογυίδοθα Ζγαρε᾽ δηὰ “ δέμαϊου τ» 

Πᾶν οοηΒα] θα ΟἹ 15 βαθ]θου 816 “αἱδ (ὐοβοϊζοϊίο ἀ67 Βοργ 76.᾽ 



ΧΧΧ ΡΗΑΕΡΟ 

ΡγΘύδθοη οὗ ῬΙαῦο ψ1οἢ αὐ θαῦθβ Ἰποοηβιβύθμπου ὕο “τη δἰ 561 
ΘΟΠμαἀθηηηθα. [Τὺ τηϑῦ 6 ΥΘΥΥ͂ ΜΧ061] ἴου' νυ ῦουβ οὗ ΟἿΟΘΘΓΟἾΒ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΙΟΔΙ 
ΟἈ] τ ὕο ὑ81|ς οὗ ῬΙαῦο 85 “᾿ποομδύδηβ᾽ ; θαὺ θη τηοάθυ ΙΒ ΟΥΔῊ 8 
Οὗ ΒΔ ΟΒΟΡΏΥ ππαραυΐθ ὕο {15 ργϑαύθϑῦ οὗ ῬῃΠ]ΟΒΟΡΉΘΥΒ 56} ΘΟ Ὑϑα]Ο ]ΟῊ5 
οἱ ψ]οἢ ὑπὸ τηϑγοϑῦ ΠΟ ΊῸ6 τοι] 06 ΔΒΒδηηθα, οη6 ὁδηηοῦ Ὀυὺ ϑαβρθοῦ 
θὰ οἵ βϑϑκίηρ ο Προ ὑμθν οὐ ἰΔΌΟΥΒ οὖ Ῥ]αύοβ ΘΧΡΌΘΗΒΘ: 
10 15 ΘΆΒΙΘΡ 0 8ΟΟΊΒ6 ὮΠ ΟἱἨ ἁ ΙΠΟΟΠΒΙΒΌΘΠΟΥ ὕμδῃ ὕο σους οαὖ ἢ 5 
Ἰη ΔΉ] Πρ. ἢ 

ΤΟΙΟΒΙ ]16 15. ΟΥΙΌΙΟΙΒΊΩ. ΒΘΘΙῺΒ ὕο ΤΌΒΟΪγΘ 1086] ΤῊΔΙΉΪΥ Ιηὐο ὑνγο 
Ῥοϊπὺβ : (1) ΡΙαῦοΒ. τθϑβοηϊηρ ΔΡΌ]165. ΟὨΪΥ ὅο ὉΠΊγΘΙΒδΙ, ποῦ ὅο Ρδ1- 
Ὁ1Οα 8} 5οα], (2) ὉΠ6 δια τηϊβϑίοῃ οἵ 1παϊνι λα ᾿Ἰτηγηου δ! 10 τη κα Ῥ]αῦο᾽Β 
ῬΒΙΟΒΟΡΒΥ͂ ἴῃὔο ἃ ϑγϑύθιῃ οἵ τηοηϑα]8η), ποῦ τηοηθη. Τὴ6 ἢγθὺ ροϊηῦ 
ἢδ5 Ὀ6ΘῺ ΔΙΤΘδαῪ οοπορθαρθά ; Ὀαῦ 10 15 )ο ῥγοοῦ ὑῃδύ Ρ]αύο α1α ποῦ ὈΘΙΙΘγ 6 
1η 0ῃ6 Ῥουηϑηθηοθ οὗἨ 1πα]ν] ἀυ8}- 5015. 6 βθοοηα οὐ]θούΐοῃ, 1 5085- 
[Δ1η66, 1 5ῃου]α τοραγα δδ [δὶ], Ὠο]αἸηρ ἃ5. 1 ὅἋο ὑβμδῦὺ ῬΙΔὑΟΠΊΒΊῺ 15 
ΘΑΒΘ 18} 7 ὃ Ἰηοηϊδῦϊο βυβύθα. Βυῦ 1 αἀουδύ Ὑμούμοι 10 885 ὈΘΘη 
ΡΙόγθα. Τμ6 οομύθηθοῃ 15 ὑμαῦ, 1 ραυθοαϊαν 50. }5. ἀύο ϑύθυ δὶ, τγ76 
ἤδνθ 85 ὑμ6 οἠηὐοϊορίοαὶ! 8515 οὗἨ ὑπ βυβύθῃι ποῦ ὁῃ6 ὉΠΊΎΘτΒ8] ὑπουρῃῦ, 
Ῥὰαῦ 8. ὨΌΤΩΡΘΡ οὗ αἰδύϊοῦ δηα ᾿παθροηάθηῦ βαθρδύδηοθβ ΟΥἨΎ ἔΌΓΟΘΒ, 
ΤΒΘΙΩΌ]1ηο ὑῃ6 τηοηϑαβ οἵ [μ6] 0η1Ζ. Βυὺ ἴῃ 06 ἤχϑὺ ρίδοθ 1ῦ τηιϑὺ 
Ὅ6 Ὑϑιηδιῖζοα ὑπδὺ οὐθυυῦ 15 ποὺ οἰαϊτηθα ΤῸ ῬδΥ ΙΟΌΪΔΥ ΒΟ0Ὰ]5: Π6 
᾿ηα]γασδ), φίὼ Ἰμαϊνιαπ8), οδηηημοῦ ῬΟΒΒΙΌΙΥ 6. δὔθρῃθ!: 8411] ὑῃδῦ 15 
οἸαϊτηθα 15 ὕη6 1ηἀοΠη1ῦὺ6. Ῥγοϊοηραύϊοη οἱἵἨ ὑῃθὶν οχιβύθηοθ τὴ θοῦ ἀ1γ60- 
ὉἸΟΏΒ: δαῦ ῃ0 οχύθηῦ οὐ ῬγΟΪΟηρΔΟΙΟΩ 15 ΟἿ6 βῦθρ ΠΘΔΙΘΥ δύθυϊὺν.3 
ΘΟνΘΙΘΏ66 ΤῸΠπὶ δῦ γγχὸ ὕθυι ΟἿἹΪ ὈΟΑΥ͂ ὁδ τη κθ πὸ αἰθγοποθ ; 1 
ὃι ῬΑΙΌΙΘΌΪαΙ 508] οομλὐ 65 ΠΘῚ βθραῦαῦθ θχιβύθηοθ δὖ 81}, ὕμ6 δοπα! ] 01}8 
οἵ ΠοΥ ᾿Πτητὐδύϊοῃ. ΟὈ]ρΡῸ Ποὺ ὕο τϑιρδίη ἴῃ ὑμ6 βρῇ θυ οὗ γένεεις : αἸα 5ῃ6 
Ῥῶδ5 ὕο Λη6 νοητὸν 506 ὍγΟ]α ὩΘΟΘΑΒΔΓ]Υ Ὀ6 τηϑυρϑα 1 6. ὉμῖνΘ1581.8 
ΕΊΩΙῦΘ 1 6] Πσϑῆοθϑ ἃγ6 ἴον Ῥ]αῦο ΒΙΤΩΡΙΥ τηϑη]οβυδυοηβ οὗἩ ἢ 8 ἀμίνθυβδὶ 
νοῦς : ὑῃ8 0 ἃΓ6 ποῦ 561-οχ]ϑύθηῦν τηοηϑαάϑβ, θαὺ ϑγοϊνϑα ἔροτη [ἢ 8 ΠΊνΘΙΒΔΙ, 
ἃ τηοάθ οἵ σψῇοϑοθ οχιβύθῃηοθ 6 Υ 8.6. ΝΟΥ͂ 11, ἃ8 ἷ8͵ά ΤηΔΥ ΘΘΌΠΘΙ 
ἔσο ὑῃθ 7Τϑηαθιδ, 6 ὉΏΙγΘΥΒὰ] νοῦς Βδθ ὑ815 τηοᾶθ οἱ οχιβύθῃησθ 1 

ἀληϑῆ λόγον προςοήκει. ἀπᾶ ραΐῃ 88 
Β τὸ μὲν γὰρ παράθειγμα πάντα αἰῶνα 
ἔςτιν ὄν, ὁ δ᾽ αὖ οιὰ τέλους τὸν ἅπαντα 

ΑΒ Γ 5881] ρυοβϑαῦ αν οοοδβίοῃ ἴο 
ΤΟΊ Κ, ΡΊ]αύοβΒ ἀἰδίορτιθα πα ποι Ὁ]. 
ΒΟΥ ἃ ἀθυθὶ ορτηθηῦ 1 Ὦ15 βυβίθῃ. Βυΐ 
{15 ἀονθιοριηθηῦ ἴγοϊνοθ. ΠΟ ᾿ποοηϑβίϑὺ- 
ΘΠΟΥ͂, ΘΥ6ῃ ὑποῦρἢ ὅπ Θχργθββίοῃ οἵ βοΐηβ 
ὑπουρθὔβ πιθοάβ το! Πποϑύϊοη : ταῦθ 1ὖ 
ὈΥΙηρΒ ἴο ἸΙσηῦ 86 διά ἄθη ΘΟ 6 Χῖοι Ρ6- 
ὕνθθῃ 1ἄθαβ Εἰ ῃουῦο Ὡπ ΠΥ ΟΠ ]86α. 

2 ῬΙαῦο τηοϑῦ Θχ ΠΟΥ ὉΠ Ὸ Τϑοορ 565 {}18, 
ΖΤίμιαθιιΒ 87 π ταῦτα δὲ πάντα Μέρη 
χρόνου, καὶ τό τ᾽ ἣν τό τ᾽ ἔσται χρόνου 
γεγονότα εἴδη, ἃ δὴ φέροντες λανϑά- 

νοῖκεν ἐπὶ τὴν ἀίδιον οὐςείαν οὐκ ὀρθῶς. 

λέγομεν γὰρ ὃὴ ὡς ἢδνν ἔστι τε καὶ 
ἔεται, τῇ δὲ τὸ ἔςτι μόνον κατὰ τὸν 

χρόνον γεγονώς τε καὶ ὧν καὶ ἐςό- 
ἀχενοα. 

5. ΠΙΘΒΤΑ Ὦ]]6 185. οὈ]θούϊοη. δβΘθΙῺΒ 
αἰτοοίβα ἀραϊηϑῦ 6 δχιϑίθῃοο οὗ ἃ ρ]αῦ- 
Δἰῦν οἵ Βο]8 1ῃ δ 1 16]11010]6 ψοΥ]ὰ : 
οὗ, αἷό ρίαϊογυύΐδοια Εγασο Ὁ. 28 “ ὙΙΘΙΠοΙῦ 
ΔΌΘΥ ἢ ἀἀ5 1η0611191010 ΟφὈΙοῦ Ζὰ γϑι- 
βϑίζθι, ᾿ἢδιϑϑὺ Αὐουηϊβδτηυβ, ηἰοὺ Ῥ]αύοη- 

ἰϑυγα5.᾽ ΥΘΡΥ τὰ : θαὺ 8 ᾿παϊγια 8] 
508], 8ἃ5 ΒΌΘΝ, ΥΠΘΥΠΟΥ 105 Θοηὑ] 806 Ὁ 
ΡῬϑερϑύμδὶ οὐ ποῦ, ἀοθβ ποὺ θϑίοηρ ὅο {Π6 
“1 1611191}0165 ΟΘὈΙΘὺ δὖ 81]. 



ΙΝΤΗΟΌΟΤΙΟΝ ΧΧχί 

Ῥουρϑύμιῦν, οδὴ 1 τηϑύϊοι: ὑο Ῥ]αῦο᾽ 5 ἀοούχηθ νυ μθῦμου ϑαοῇ Πηϊΐθ ἴη- 
06] ΠΡ ΘΠ 06 ῬΥΘΒΘΡΥΘΒ ὉΠ6 5816 Ὁγθδα ΟΥὨ ΘΟὨΒΟΙΟΌΒηΘ85 ὑπῃγουρῃοαῦ, ΟΥ̓ 15 
τη ΤΟΘα Τὴ ὁΠ6 ὉΠΙΊγΘΥβ8] οἡ 0.16 ΘΟ] αΒΊοὴ οὗ ἃ οΊνϑῃ θύῃ οἱ θχιβύθῃοθ 1 
ΟἿ ΥἹΘΥ͂Τ τηΔ Ὺ ὍΘ ΠΟΤ ῬΥΟΌΔΌΪΘ ὑμ8ῃ ὑπ6 οὔπϑυ, Ὀὰὺ ποθ᾽ βθθιηβ ου 
Τὴ6 ὕο ἸΏ ον τποηϑα]θη. 1 βο0.]8 816 ὕο 6 τῃηοηϑα 8. ὉΠΟΥ͂ τηπδὺ 6 ἃ8 
16] 4815 δου] ἅμα 56]{-οχϑύϊηρ : ῥγοϊοηρσδύϊοῃ οὐ ὑῃ 811 δχιβύθμοο, 
ΘΥΘἢ 1ῃ Ῥουρούαιν, ν}11}1 ποῦ βυ!ῆορ. 

Μογθονυοῦ, δἰ Ππουρἢ 1 81 ΘΟ] ΠΟΘα 85 ΠΥΤΩΪ]Υ͂ 85. ΔΗ ΟΠ6 ΟἹ Ρ]δὔο᾽ 5 

οοπβιδύθηου, 1 ΒοΙα 1ὖῦ ἴου οουύδϊη ὑμαῦ γγχὸ ἤδνθ ὑϑρυθβθηΐθα ἴῃ 8 
αἸδ]ορτιθϑ ἃ ΤΟΡᾺΪΔ1 ἀθνϑοριηθηῦ οἱ Ῥ]αῦο 5 ὑπουρῦ, τ μουθοῦ ἐμ “λαθάο 
αο065 ποῦ Ῥϑίοπρ' ο ὑμ6 Ἰαὐοϑὺ βύαρθρι, ὅγ8 οδηποῦ ὑπο ἴογΘ ὈΓΊΩρ ΘΥ̓ΟΥΥ- 
ὉΠΙηρ ἴῃ {86 ᾿ῆαθαο Ἰπῦο βθύθῦθ σοηἤοττηιῦν ἢ ὑΠ6 τηύατοα Ῥϑηθ ἢ ίβτη 
οἱ ὕῃ6 7 ηαθη8. Τὴ [6 ἸαΟοΥ 10 15 ῬΤΟΡΔΌ]6 ὑμδῦ ῬΘΥΒΟΊδ] ἸΤΩΙ ΟΥ̓ ῬΑΠΌΥ 
ἀοθϑ ΤΔΟΓῸ ΟἹ' [685 τ 6666 ἰηὔο ὑῃ6 τϑϑίοι οὐ ὑπο τγύμιοδὶ : [Ὁ ΘηΥΘΥΒ 
ΟὨΪ ἴῃ δὴ ΘΧύγοιη ν 8|]ΘΡΌΥΙοαΙ οαϊθδο, Βυῦ ὙγΏ116 ἴῃ 086 τηδύθτοα 
ῬΙδθομῖβτη 81] 15 ὁομογοηῦ 8ηα οοηθοαπθηῦ, ἴῃ [Π6 5.1}] τηδυῦχϊηρ' ῬΙΔΌΟΠΊΒΤΩ 
οἵ {μ6 λαθᾶο [βϑῦθ δ ὑο Ὀ6 ἔουμα νἱθυγβ, ἃ5. ὅ76 5881] 566, οι Ρ]αΐο 
αἰθουσαγαβ ΘΟΠΒΙἀΘΥΔΌΪΥ τῃοαϊῆρα : δπα ονθὴ 616 τὖ 5ῃόνῃ ὑμαὺ ΡὈογ- 
ΒΟηδὶ ἸΥΩΤΊΟΥΘΙ Δ 15. ἸΠΘΟΥΩ]551016 1ῃ ὑῃ6 Ζ7ύηιαθιδ, 1᾿ὸ 065 ποὺ 9ῺΟ]]ονν 
ὑπμαῦ 1ὖ 15 80 ἴῃ {π6 ῥῇλῥαδῦο. 

Ϊῃ {86 1ηὐοΡρυθίδθοηῃ οἵ ἃ ὙυΘῚ 50 το δαάϊούθα ἴο ἢραγαθινθ 
βΌΘΘΟΙ ἂἃθ ῬΙαῦο ὑποῦο τη πϑοᾶθ 06 ἤθτθ 8)ηα μού αἰογθηοο οἱ 
ΟΡΙΠΙΟῚ ἃΒ ὕο ΏΘΥΘ ἢ 11πη6 15 ὅο Ὅ6 ἄγαν Ὀθύνγθθῃ βυυα Ἰβτὴ δηα 
Β. ϑύδη!ο6 : 8η6 1η ὑ815 οἂδ6 1 οδηῃοῦ ραὺ ὑδιηὶς ὑμαὺ ᾿ΓΟΙΟΒγ Π]16Υ δ 
ἄγαν ὑπ 11π6 ὕοο Πῖρῃ. Απαᾶ 1 οδημποῦ δοααΐθθοθ 10 [18 ὨδΙ͂νΘ 
ΔΒΒΆΤΩ ὕΙΟη ὑῃδῦ ὉΠ 6 τη γ6 ἰδοὺ ὑπαῦ ἃ ἀοαδὺ οχιδὺβ 18 ἀθοῖβῖνθ 1ἢ Τϑ ΟΣ 
οὗ ἃ Ὡοη-Πύογ] τηὐουργθύδθοη. 6 οὔηδ ργοδαηαλ, 1 ὕδκθ 1ὖ, 1165 σι 
ὑποθθ το ἀὁ ποῦ τηὐοργοῦ ΠΟΥ] ; δηα ἴῃ σθηθιᾺ] ὑπ6 ῥτοοῦ 15 ποῦ 
Βανα ἴο πᾶ. δα ἢδγθ 0 ᾿ιϑϑιὑδύϊομ ἴῃ τορϑγαϊηρ ὑΠ6 ογοαύϊοῃ οὗ {ῃ8 
ὈΠΊΨΘΙΒΘ Ὁ ὕῃ6 διμιουργὸς 85 ῬΌΓΘΙΥ τηγύῃ108), Ῥθοϑαθο 8 1106 18] 
δοσθρύδυϊοη σου τοάποθ ῬΙαθοῃΊβυη ὕο ἃ οἤϑοβ οὗ ΠΟΏΒΘΏΒ6: ὙγὙ6 Ῥϑδ5 
ὃ. ΒΙΤΏΙΔΙ νοχαϊοῦ ὁ. ὕΠ6 θη] 655 ρυμιβητηθηῦ οἱ ΟΥΤΏΪη 815 ἴῃ ὉΠ6 νέκυιαι 
οἵ ὑμ6 βηαθάο, Περιιδίϊο, αι Οὐογρίαβ, Ὀθοϑῦβθ 1ὖ 15. ἸποοηΡΥ ΙΒ τ 0} 
086 7υϑύ δα Ῥοπογοϊθηῦ βριειῦ ὑμδῦ ρούνϑᾶθθ Ῥ]αῦο᾿ 5 δύβῖοβ, δηα Ὀθοδθθ 
10 ΟὨΪΡ ΔΡΡΘΟΔΙΒ θη Ρ]αΐο 15 οἱοῦμιηρ Ὦ15 Ὁπουρηΐθ 1 ἃ. ἰΘρΘ ΠΟΔΥῪ 
ἴοστα. [ὲἋ]2η 086 ργϑβϑϑηῦ οἂϑθ πουγθυοῦ 1 ἀο ποὺ ὑμίηῖκ [Π6 ἸΠΟΟΠΡΤΆΙΪΟΥ 18 
τηδάθ ουὔῦύ. ΜοΥΘοΟΥΟσ ὑπ6 αἰγθοῦ δπα οἰγουτηδύθῃ14., ΒΟΙΙΟΒΏΘ55. ψ]ῸΒ 
Ὑγ 1 ἢ ὑῃ6 ἀοούτ!ηθ οΟὗὁἨ τη ον Δ 1 15 Ῥαῦὺ ἔΟΥ για 15 ὑοῦ!) ὉΏΠΠΚΘ δὴ Κ 
Οἱ ὑπο τπυνύμϊοδὶ οὐ Πραγαῦνο τοργοβοηὐαθϊομϑ οἱ Ῥ]αῦοβ ὑπουρηὺ 6]56- 
ΜΏΘΓΙΘ: ΗΘρΡῸ] ΒΙτηβ6 11 ΟὈΒΘΥΥΟΒ “ὙΠ ὑπο ἴθῃ ΠΟΥ δὴ ὑγθηϊρϑύθῃ 
ΘΟ ΒΟ] θη 616 6158 465. ν᾽ Ουβύβ ]θη5 πη6 465 ΒΟΥ 85 ; δηα ΟΟΡΡΘΙΏ]Υ 
1 ῬΙαύο 15 ποὺ ἤθῖα ἴῃ ϑαιηθδὺ ψιῦ ᾿παϊνΊα 8} ἱτηπηουύα! ὐγ, 6 ἸηΔῪ 
ἴα] Ὅ6 ομαγρθα πιὰ Βᾶνυῖηρ ραϑθθα [τΌχὰ. την ϑύϊοίβτη ὕο την ϑο ΠοΙΟΗ. 

1 Βδνθ τηϑάθ {ὑῃ15 ἀθίθῃοθ οὐ ὑ8μ6 110678] Του ρυθύαθ! οη ποὺ Ὀθοϑβθ6 
1 ΘΟΒΒΙΘΥ ὑῃδὺ {Π6 οοπύϊηαθα οχιβϑύθηοθ οἱ 086 1πα!]γ 168] 15. οἵὁἨ ΘΗ τθδ] 
Ἰηρογύδηοθ ἴῃ ὑμ6 ῬΙαύοῃϊο ϑυβύθιη---- βῃου]α ποῦ ΡῸ 50 ἴδι" 85. ὅο ΔΙΊΓΤΩ 



χχχὶϊ ΡΗΑΕΡΟ 

ὑῃδὺ 1ὖ γγῶὰβ τούδιηθα ὕο {6 ἰεδύ---ὖὺ Ὀθόδαβθ, ῃ ΟἹ. ὑμαὺ γγχ8 Τηδῦ 
ἴο]]ονν ἰδίου ον ὑπ6 ἀθνθιοριηθηῦ οἵὗὁἨ Ρ]αῦοΒ Ὁπουρῦ, 10 15 Ἰτηρογύϑηῦ 
ἴῸΥ τ ὕο ἀθδύθυτμηθ ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ νγιδὺ 6 Τηθϑηβ ὅο βοὺῦ Τουῦῃ 1ῃ θοῇ 
αἸαίορσιιθ. Απα {Π6 οοποϊαβίοι ψ Ιοἢ βθθῖαβ ὕο τὴθ ὑμ6 βουμαθϑῦ 15 ὑπαΐ, 
ΔΙ ΠουΡἢ ῬΙαῦο Κη ϑὺ ὙΘΥΥ͂ γΧ06}1 ὑπδῦ ὨΘΙ ΠΟΙ ἮΘ ὩΟΓ ΔΗΥ͂ Ο0Π6 6186 οου]α 
ἀδιηοηϑύγαῦθ ὑΠ6 ἱπητηουύδ! ν᾽ οἵ ᾿παϊν] σα] βοα]8, γοῦ ἢ γγὰβ βγ ηΡῚΥ 
αἸἰβροβθα ο Ὅθ]1θυθ, δὖὺ Ἰοαϑὺ δὺ ὑμθ ὑϊτὴθ ὑμθ λαθάο Ὑγχὰβ πυϊυῦθη, ὑμδὺ 
ΘΥΘΥΥῪ 50} οὐ 1τὐβ βοραγδύϊοῃ. ἴγοϊῃ 0ῃ6 ῬοαΥυ Ὑ11 ποῦ Ὀ6 τϑϑβου θα Ἷῃ 
0Ὁ86 υπΐγοιβϑὶ, θαὺ Ὑ1} ΒΌΓΥΙΥΘ 88 ἃ ΘΟΠΒΟΙΟῸΒ ῬΟΙΒΟΠΔΙΙΥ, ΘυΘ ἢ ἃ8 1ὖ 
οχιβϑῦθα ὈΘΙΌΓΘ 105 ργθϑθηῦ 1ΠοϑΙ δ ΊΟΗ. 

δ 4. 7ΤἼΦΟΥΉ οὐ ϑομί ἦν ἐδ6 ᾿ΗΑΕΡο.1 

Αἀορύϊπηρ' 0μ86 νίονν ἀδίθηαθα 1ὼ ὑη6 ργβοθᾶϊηρ βθοῦϊοῃ, ὅγχὲ ΠδΥΘ 
παχὺ ο αἅθδ] ψιῦῃ ἃ αὐθϑύϊοῃ δυΊβίησ [ΤΌΤη ἃ ΘΟΙΩΡΔΙΊΒΟΏ βοῦνθθῃ {86 
ὈΒΥΟΒΟΙΟΡῪ οἱ ὑπο βλαθάο δια ὑμαὺ οὗ βοῃηθ οὔδοὺ Ῥ]αύοηϊο α]8]ΟΡΊΙΒΒ. 
ΘΟ, ἃ ΘΟΙΙΡΘΙΊΒΟΙ. Ὑ011 Ὀσγπρ ὧο Πρ ὕνο ροϊηπίβ ψβόγθίη Ῥ]δῦο᾽ 5 
ὑθδοηϊηρ 15 αὖ ἢγβϑὺ βιρῃηῦ ἱποοπδίδίοπ δηα 15 τορᾶυαθα Ὀγ τοῦθ δὰ 
ΟὔΠΟΙΒ ἃ5. ΟἸΒΌΠΟΟΪΥ 561[- οοπ νδαϊούοσγΥ. ΤῺΘ ορ͵]ϑοῦ οὗ ὑμθ ργοϑθηῦ 
βθούϊοῃ 15 ὕο 5Π0.7 ὑμδῦ πο βοῇ ᾿ποοηΒἸβύθῃηοΥ Θ ΣΙ βύϑ. 

Ϊῃ {86 “λαθάο () ὉΠ|6 80] 15. Θββϑθῃθδ} } ν ΒΙΤ 016 δπα Ἱποοχηροδῖθο ; 
ΔΗ ὉΠ15 5ΙΠΡΠΙΟΙΌΥ 15. ἀρροα ἃ5. δὴ διραχηθηῦ ἴῸΓ ΠΟΘΙ ἸΤΩΡΘΥΙΒΗΔΌΙΠΟΥ 
(οοταρᾶλο 80 Β ψι 78 ὁ 1011.) : (β) ἔρωτες ἐπιθυμίαι φόβοι δῃα {μ68 
1κὸ 816 τϑίθυσθα ὕο ὑμ6 ῬΟΑΥ͂ 85. ὑΠ6 1} οὐἹρῖη, ΏΘη6Θ. οὐβίηρ ὕΠ6Ὺ 
Ἰηὐγὰθ ὌΡρομ ὑπ6 501] 8η6 ὑγοῦ]6 ΠΘΡ οοῃὐοιηρδύϊομϑ (66 ὁ). Οη 
086 οὔμοι' μαμὰ (α) ἴῃ οοεύαϊῃ Ῥδβδᾶρθβ οἵ ὑπμ6 βλαθάγιδβ, ᾿υοριυδίϊο, δα 
Τηρμαθιιβ Ὁ. 6 50] 15 τϑριθβδηῦθα ποῦ 85 ἃ ΒΙσηρὶθ Ὀὰὺ 88 ἃ {1016 πδῦμ8 
(Ρλμαφάγιβ 246 Α, Ποριδῖίίς 489 Ὁ, Τὥπασιιβ 69 0): (β) ἴῃ ὑμο “λήοδιιδ τῦ 
15. ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ἀθοϊαρθα ὑπδῦ 811 ραββϑίομβ ἤᾶνθ ὑῃθι1 οΟΥΙΡΊη 1ῃ 86 508], 

᾿ῬοαΥ Ὀαίηρ ἴῃ 10561} ᾿ποᾶρ8 16 οὗ σἸνίηρ Γ186 0 8ΗΥ βθηβδῦιοι ; δηα 
0815. Ῥοβιθίοῃ 15. 8150 οομβιβυθ Ὁ] τηδιηὐδίτμιθα 1ῃ ὑπ Τύμαθιδ (Ῥ ϑἰοδι8 
8ὅ ο, Τηπαθιδ 64 Β, 0). Τῇ ῥγοθΊθηβ νγα ἢᾶνα ὕο β801γ76 ὑπθη 816 (1) 
ΠΟῪ οδῃ Ὑ7Ο ΤΘΟΟΠΟ1]6 0ῃ6 5]Π]ΡΙ]1ΟἸΥ οἱὗἩ 50] ἴῃ ὑμ6 ἤῆαθαο τ] ἢΘΡ 
ὑραῦῦιθθ πϑύαγθ [πῃ ὑῃ8 οὔπϑυ ὕμγθο αἸϑίοριιθθ, δα ον ἄοθβ {86 Ιρτ- 
τηϑηῦ ἴοι Ἰτητηογίθ εν οἴἴθοῦ ὑπ6 ὑῃτθθ ρᾶυὺβ βϑύθγα!ν 1 (11) ΠΟΥ οδῃ 7 
ΤΘΟΟΏΘΙ]6 ὑῃ6 δδβισῃτηθηῦ οἵ ρδββίοηϑ ὕο ὈΟΟΥ ἴῃ ὑπο ῆαθαο νει {86} 
ΔΒ] στη Θηὖ ὑο 50] ἴῃ ὑπ6 λύῥθθιδ 7 

(() Οὗ μ6 γϑῦ φρυόθίθτῃ ΟὨ]Υ ὕνγο βο] αὐ] 08 βθθῖὴ, ῬΟΒΒ1016, (α) ὑπαῦ 
ὕνο ἀϊδυϊποῦ νίουγα Το γ6 δηὐου αἰ ποᾶ Ὁ Ρ]αῦο δὖὺ ἀϊἝογθηῦ ρουϊοᾶβ, (β) 
ὑμαῦ ὑπο ὑγτιραυ ]οη. οὗ ὑπ6 5οὰ] 15 Ῥύγοὶ ν᾽ ταϑύδ μου]οϑί. 

ΤῊ6 ἢγϑὺ δἱδουηδέϊνγο οδηποῦ Ὀ6 δοοθρύθα. ἘῸΣ τϑᾶβοηθ ΒΟ ῃ ψ11}} 
Ὀ6 ἀἸδοιββθα μουθδῖύθι 1 15 ΤΠ ΡΟΒΒ1016 ὕο τοραγα ὑῃ6 λαφο ἃ ὈΘΙοΠΡΊηΡ 

1 ΠῚ 5 κυρδίδμοθ οἵ 018 βϑοίΐϊοῃ. δρ- ΙΤη8Υ ΤΟΐρου [Π6 Το 86 1 [ῸΥ ἃ τότ ἀθίαι]θα 
Ῥθαιθὰ ἴῃ ἃ Ῥ8061 Ῥυϊηὐθα ἴῃ {Ππ6 “ογηαῖΐ ϑιαφθτηθηΐ. 
ΟΓ Ῥ)υϊϊοϊοσυ, νο]. Χ, ». 120, ἴο ψΏΙΟΩ 1 
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ἴο 8 αἰ ργθηῦ ρουϊοα ἔγσομι 86 ἀεριίίο,, δα ὉΠ616 ἃ΄6 σοοα οτοῦηαβ 
ἴον ἀδδιρηῖησ ὑμ6 ᾿λαθάγιδ ὕο ὑπ βϑῖὴθ ογοῖρ. δὴ δῖ Ῥοιπμὰ {δογο- 
ἴογθ ὕο δχρθϑοῦ ὑπαῦ [Π6868 ἀϊδ]οριιθδ 1711] ἀρΎΘ6 1 81] Ἰτηρογύδηῦ ἀοοἰ]Π68. 

ΜΟΥΘΟΥΘῚ ὕμογθ 15 ἃ ΓΘυ ΔΙ ΚΔ 010 ἴϑοὺ ὕο Ὅ6 πούϊοθα, 16 βιτρ ον 
οἱ ψυχή, 80 ἴδ ΠΌΤ] Ὀοθίηρ ἃ ὕΏΘΟΥΥ ῬΘΟΌΪΔΙ ὕο ὑπ6 λαθάο, 18. 916 
ὙΠ οἢ ροῦνδᾶθθ ὑπ6 016 βουῖθθ οἵ ὑμ6 ῬΙαύομϊο ἀϊδίοριιθβ ἔτογη Ὀθρίη- 
ηἷηρ ἤο 6η6, ποῦ Θύϑῃ θχοθρύϊμρ ὕζοβθ 10 γΏ10 ἢ ὕῃ6 ὑὐ]}ΟὐἹὴ ΠϑύαΙΘ 
ΔΡΡΘαΙ5. ΤῊΙΒ 15 ποῦ ΟὨ]Υ͂ ΘΟΠΟΙΠΒ1γ 6 θυ άθη06 ὑπαὺ 718 816 ποὺ αθ8ΠΠρ' 
ὙΠ} ἀοοίγποθ ΠοΙ ἃ αὖ βιαοοθββῖνθ ρουοάβ, θαύ 10 Δῇῆοταβ βίσοῃρ ῥγθ- 
Βα ρύϊοη ὑμαὺ ὑῃ6 ὑχ]ρδυ ]οη οἱ ψυχὴ 15 ἃ ΠρΌΤΟγ Θ ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΏ. 

Τιϑῦ 5 Θχϑιΐηθ ὑπο παῦσγο οὗὨ {815 ΡΥ 1οη. [Ι͂ἢ. 0π6 την οἱ 
186 ῥῃλαφάγιδ ὑΠ6 50] 15 :κθηθα ὅο ἃ οἂσ: αὐίγθῃ ΟΥ̓ ἃ ομδυϊούθο δηα 
ἀγάσσῃ Ὁ ὕνο σψιηροᾶ βεὐθθᾶβ. ΟΥ ὑ815 Ῥδ11 Ομ Θ 15 ΨΙΟΙΟῸΒ δη ὉΠΥΌΪΥ, 
08 οΟΥΠΘΙ ΘΘΠΘΙΟΙ5 8ηα α06116, δΙαΙηρ ὑἢθ ΟΠ οὕθου 1ῃ βαασϊηρ 15 
ΤΟΙ ΓΔΟΌΟΥΥ ΘΟ ΡϑηΪοη. ΤὨΪ5 ῬΑΙΘΌΪΘ 15 ὑηπ5 οχρίϑηθα τη ὑῆ6 Ποριδίϊο. 
Τῃ ΘΥΘΥΥ͂ 50] {Π6 16 816 ὕγ εἴδη οἱὐ' ἀπέρη, λογιστικὸν ἃπα ἄλογον, [86 
Ἰαϊῦον Ὀοίπρ' Βα θαϊν! θα Ἰπΐο ϑυμοειδὲσ δα ἐπιθυμητικόν. 80 γχἷὸο ΠδΥθ 
Ὁ06 50] αΙβυηρ. θηθα τηὐο ὑθγθθ ραγΐβ οὐ Κιηαβ, ταύϊοηϑι, ϑιμοὐϊομδί, 
δθρουϊνθ. 8 566 μουγϑυϑι" ὑῃδὺ {Π8 τηϑῖη αἸνΊΒΙΟΙ 15 ὅπ] πού {1106 ; 
006 766 ρᾶιῦβ 8.6 ποῦ οο-ογαϊηδίθ Ὀαῦ τηϑάθ οαῦ ΟΥ̓ ὑῃ8 Βα] νΙΒΊΟη οἵ 
0Π6 ἄλογον : ὑ}15 1ὖ γ}1}} [06 γγ9}} ὕο Ὀθδ1 1ῃ τη]ηα. 

Βαὺ [1 {1Π118 Δ ΔΙ 515 ἰ5 ὅο θ6 ἀπάουβθοοα 85. ΠΠΌΘΙΡΆΠΥ βρη σιηρ ὑπ80 
[ῃ6 501] 15 ΘΟΙΊΡΟΒΘα οἵ ὕξτοθ αϊβυϊμποῦ “ραῦύβ, ὕὉη6. τϑϑαὺβ 816. {ΠῸΠΥ 
Ὀον]]άθυησ. 16 θηὐιγο δραχμηθηῦ οἱ πμθ ἐλαθάο 18 ποῦ τηΘΓῸ ]Υ 
αἀοιοΠ5η6α τοοῦ ἃπα ᾿Ὀγϑῃο, Ὀὰὺ 15. βῃονγῃ αὐθθυ]ῦ πιητηθδηϊηρ δπα 
τγοίονδηῦ. ΕὉΡ θη ψὸ ἀγοδαθα ἰθϑῦ 088 50] ομ αυἰύϊμρ 0η6. ὈΟΟΥ 
Βῃοι]α 6 βοαυθσθα ὕο {η6 ψίηαάϑ δηα ἀἸββογθα, νγθ ΟΥΘ οοτηΐοτύθα ὈΥ 
ὍΠ6 ΘδθΌγδη06 ὑμαῦ ἃΒ. 56 ἢδα 20 ρϑγίβ 5π6 οουἹὰ ποὺ Ὀ6 αϊνιαθα : 
ΒΙΠΡ]1οΙὐν οαπηοῦ Δα πῃῦὺ αἸδβοϊαύΐοη. Βαϊ ΠΟΥ 506 ἢ885 ὑῆχθθ αἰβθμποῦ 
Ῥδιύβ, ὑμουθίουθ Ἰηΐο ὕμποβθ ραῦύβ 516 οἂῃ 6 Ὑρβοϊγθα : δηα ψηδῦ 15 ὕο 
Ὀθοοῖὴθ οἵ ὕμθϑιῃ 1 (ὁ ὑμϑύ οοπύϊητιιθ ὕο οχιϑὺ βϑρδγδύθιὶ υ ὁ Οὐ ἀοθθ 016 
οὗ ὑπθῖηὴ, ΟΥ ὕγγχο, Οὐ 811] Ρουθ 5 Απὰ ψῆηδὺ Ὀθοοϊηθβ οἱ ὑπ6 801} 8 
ΠΠΚοηθθ5 ὑο ὑπ 1΄θ88, 1ῃ γψιγῦιθ οἵ ὙΣΒ10ὴ 586 οἰαίγηθα ὕο Δρρυθῃθμα ὑἤθι 
διηα ἴο Ῥοϑίομρ' ὕο 0Π6 Τορίοῃ οἵ {Π8 1ην151016 δηα οὔθ! ἢ 411] {815 15 
βυγοθῦ ΔΎΤΔΥ δῦ Οη6 βῦΧΟΚθ. [0 ν)]ἷὸ δῆβνοι ὑμϑῦ 10 15 0Ππ6 λογιστικὸν 8101}6 
ψΙ ἢ τ ΒΙΟἢ ὑῃ6 τρυχηθηῦ οἵὗἨ ὑμ6 ἐλαθῶο 15 ΘΟ ΘΟ 66, γγχο δ΄6 βῃαύ]ηρ 
ΟἿἿ ΟΥ̓́Θ5. ἦο ὑμ6 ἰδοῦ ὑμαῦὺ ὕποῦθ 15 ποὺ ἃ βΊπρ]6 Ῥᾶββᾶρθ ἴηὴ ῬΙαύο ὙΏΘΓΘ 
0Ὁῃ6 θυ ψυχὴ 15 ΔΡΡΌΙΙ6α ὅο ὑῃθ Ὠϊρῃθβῦ εἶδος 88. αἸβυϊρ]5η 6 α. [ΤΌΤ] 
0Π6 ὕνγο ἸΟΥ͂ΤΘΙ : ΠΟΙ ἢδνθ 6 ἃ Τ͵ρῃῦ 80 ὕο ΔΡΡΙΥ͂ 1ὖ ῃθῦθ. ἀπά 1 {86 
ὉΏΤΘ6 εἴδη 81] δγ6 οἰαββθα ἃ8 ψυχή, 1Ὁ τητιϑῦ 6 1 γιγύθ Οὗ ΒΟΙῚΘ ΘΟΙΩΠΊΟΙ 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ ; συ μδῦ ὕπθη 15. ὑῃ15 ῬυΊΠοΙρΙο ὁ τγῆδῦ 15 0ῃ6 Ὀοπά οὗὨ πῃίοῃ, 
νυ μδὺ {16 αἰ οΥθη ύϊοῃ. οἵ ὑῃ6 ῆγοο 86 ἴδοῦ ὑπᾶὺ γγ τὸ [θα 1ηΐο 
80. ὨΘ]Ρ]685 ἃ πηᾶΖθ οἵ ῬΘΥΡΙ ΧΊΟΥ 15. ΔΠ1016 οδῖιθθ ἴου ἀθοια]ηρ ὑμαὺ {6 
᾿ιύογ8] 1 ο ΡΥ θύδ 0 15 ΘΕ ΙΓΘΙῪ ἸηΘΑΤΩΙ]ΒΒΙ1016. 

Βαῦ ὑἢ8 ὁ886 15 501} ξυγῦθοΥ βυσθηρύπθηθα ὈΥ͂ 0Π6 βἰαύθηηθηὺ ἴῃ ὑΠ6 
Τηρηαθι8. "6 ογθαῦθα σοάβ ἃ᾽6 ἀθβου! θα ἃβ Ἰτηρ ϑηθηρ ἴῃ ἃ ὈΟαγ ὑΠ6 
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Ὠυτηδη 80], Ἰτηϊαύηρ ὉΠ 6 ΤηϑΏΠ0Υ οἵ ὑμ6 1} οὐ ογθδύϊοηῃ Ὁ ὑπὸ 
ὁηλμουργός. Τὴ6 αἰν]η6 οἰθηηθηῦ, θεῖον, ὑΒ]Οἢ ὉΠΘΥ τϑοοῖνϑα ἴσόσῃ {86 
Ὠδηαβ οἵ ὑΐθ οὔθδίου, ὑπο υ ρἰδοθα ἴῃ 0ῃ6 ᾿οϑᾶ : {15 15. ὑδθ λογιστικὸν 
οἱ ὑμ6 Ποριδίίο. ΤΉθη, Ῥ]αῦο Ῥγοοθθαβ ὕο 6115. 8, ὑΠ6Υ [Ἀϑ]οηθά 
ἃηούμου ΚΙπα οὗἩ 508], ὕο ἡ ]οἢ 6 ΔΡΡΙ165. 086 ΤΟΙ ΔΙ ΚΑ 016 ὕθυύτη θνητόν. 
ΤῊΝ 15 86 ἃοαδ οἵ νϑῃϑιηθῃηῦ ῬβΒΙΟΉ 5, ὈΙΘαΒΌΤΘ 86 Ῥδ1η, σομβάθποθ 
δΘη 6 ἔθαν, ψεύῃ δηα ἤορο δηᾶα Ἰονθ, δῃα 811 ὉΠΥΘΑΒΟΏΙΩΡ' ΒΘηΒδ ΟΠ. 
Απα Ἰοϑύ ὑΠ6 0 Βποι]α 58}}ν ὑπ6 αἰνίπθ ὈΥΙΠΟΙΡΙ6, ὑμ6 ν᾽ ρἱδοθά 815 ταουίδὶ 
501] 1ῃ. ἃπούῃϑι" Τϑρίοῃ οἱ ὑπ6 ῬΟΑΥ͂ : ἃμπᾶ 51η086 1ὖ νγ88. ὑυγοῖο]α, ὑπο Ὺ 
αἰνιαδα ὑπ6 ὕτψο Κη. ΟΥ̓ ἃ ρα ]οη, βϑυθηρ ὕΠη6 Βρ:τῦθα Ρουθ ἴῃ 
ὕ86 Ὠραχύ, ὑμαὺ 1ὖ τηϊρῦ γοϑά]ν ἤθᾶὺ ἃ πα ΟΌΘΥ ὉΠ6 οομηηϑηᾶθ οἵ {μ6 
ΥΘΆΒΟΙ ; ὙΠ116 ὕΠ6 Δρροϑύθινθ ὑμ νυ βοὺ ἴῃ ὑπ Ὀ6}1γ, ὑμαῦ 10 τηἱρηῦ οδγ6 
ἴον ὉΠ6 που βῃτηθηῦ οἵ ὕμ6 Ῥοᾶγ. Ἠρῖθ ὕπ6 θνητὸν εἶδος Θουυ Θ ρΡοη 5 
ἴ0ο δ ἄλογον οὗ ὑπμθ ἐορυδίης δια ᾿ποϊθάθθ ὑπμ6 ϑυμοειδὲς δηά 
ἐπιθυμητικόν. 

ΤΡ {15 ὕοο 15 ὕὍο Ρ6 υπαογϑύοοάα [1ὑθΓ 8}, σομ βίο 15. θη 1014 ΤΟΥβ6 
οοηΐουηαθα. ἘΒῸΥ ο 0868 ὑγθ6 ραῦύβ ἃ᾽6 δϑϑίρῃθα αἰ θυθηῦ Πδ Ια ]ΟῊ 8 
ἴῃ 08 ὈΟαΥ͂ ; 811} ὑ8186 ὑμϑυθίουθ ἤᾶνϑ δχύθηβίοη ἴῃ 5ρ806: γοϑὺ 78 ΚΠΟῪ 
ΥΘΙῪ Μ0Ὲ611 ὑμαῦ ἴον Ῥίαϊο ψυχὴ 15 ἀποχύθημαθα δηα ᾿τητηϑύθυια]!. Αρϑῖτχι 
ὉΠ 6 ἸούΤοΥ εἴδη δὺὸ τηουύδὶ ; ὑμδῦ 15, Υ]08} ὈΥΊΠΟΙ016 οδῃ Δατηῦ ἀθϑυγο οι : 
ὃ. ἀΘοἸδγυϑῦϊοη, ποῦ ΟὨΪΥ͂ ΒΑ ΘΥΒΙνΘ Οἱ 81] 0η6 Τϑδβοιϊηρ ἴῃ ὑη6 βῥαθάο, Ὀπὺ 
ΠΟΥ ορροβθᾶ ὅο {6 ψγ}ο]6 δὲ ῬΙαῦο᾽Β. ὁομν ουϊομ8 ΘΟΠΟΘΘΙ Ωρ 508]: 
ὨΔΥ͂ 1 ΟΧΟΪηρ ΙΒ 65 ΟἸδΘ ἴοὺ" 811 ὨΪ5 ορθ οἵ ἀἰβοουθιίηρ ἃ 5016 8515 οἱ 
Κηον]θᾶρθ ; ΤῸ 11 ὉΠ6 ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ οὗ 116 δηα ὑπουρηῦ οδῃ ὉΠΑ͂ΘΡ ΔῊΥ͂ 
ΘΟΠἸΠΙΟΏΒ οΘαβ6 ὕο 06, γγῃδῦ 15 ὉΠ6γ6 ὑῃδὺ 5881} 0146 1 Θνητὴ ψυχή, 

ἀπαογβύοοα [106 ΓΆ}} 7, 15 Ἰπαθοα ᾧπ6 τηοϑδῦ δβοϊαῦθ σοῃ γα] οῦϊο ἴῃ 
θυ ὑμαῦ 15 νοοδ ΔΤ Ὺ οου]α Γαγ 8. Απαᾶ, ἃ5 1 ο Ὀγΐηρ' οαὐ {815 
ΟΠ ΥΔαΙΟΟη 1ηὴ ὕπ6 τηοϑῦ ο]δυῦησ Πρ, ῬΙαύο αθοίδσο (βῥαδαγιβ 
245 Ὁ) πᾶςεα ψυχὴ ἀθάνατος, αὐέ 50], ψιῦῃουῦ τοϑουγαύϊοῃ, 15. 100- 
τηογύδὶ] : δα ῬΡΟΒΘΙΌΙΥ γ7χ6 αν 8η ϑδθογαύθ βὐαθθιηθηῦ οἵ ὑπ6 ὑπ]ραυθθ 
ηϑῦαγ6, ὑῃδὺ 15 οὗ ἃ τηοτύδϑὶ δηα 8 ᾿Ἰτητηοσύδ! 508] ΘοΟΠ] οἰ θα, 

Α}1 0815 δοηβυϊπιῦθθ ἢοῦ ΤΉΘΡΘΙΥ 7501 Ποδίϊοη Ὀπὺ ῬΟΒΙΌγ 6 Πθοθϑβὶῦν 
ἴοι ὑγϑαῦιμρ' ὕπ6 ὑυραγυϊθ! οι. οἵ βοὰ] δϑ ΣΟ] ]ν τηθύϑρ  οΥ]ο8] - δηα ὑμ6 
Ἰηφογργοίδιύϊοῃ. οὗ {Π86 τηϑίδρμου 15 5 Ρ]8 Θποαρῃ. Τη6 ὑπγθο εἴδη οἵ 
ὍΠ6 50] ἃ1:6 ποῦ αἸΠγθηῦ ρᾶυὺβ Οὐ Κηαβ, θαῦ ΟὨΪΥ ΘΠ ἴυθηῦ τηοᾶθα οἵ 
ὉΠ6 500} 5 δοῦν ὑπαθν" αἰ ογθηῦ οοπαϊῦοηβ. ΤῊ ὕνγο ον Ὶ εἴδη ἃ1Ὸ 
Θοηβθαθθηῦ ὌΡΟῚ ὕπθ ΘΟΒ͵ οὕ ο ἢ οἱ 500] ψη γηϑύου, ̓  δηα ὑπ 6]γ 
ορϑιδύϊοῃ οθαβϑθβ δῦ ὑἢ 6 βϑρδυϑύϊοη οἱ βοὰϊ] ἔχοι τηϑύθου. ὅουϊ, 85 βθ, 
15. ΒΠΏΡ0]6, 56 18. Ῥύγο ὑβουρῃῦ; 8ἃπα Π6Ι δούϊοῃ, συγ Ὡ10 ἢ 15. Ὁ] Κίηρ, 15 

1 ΠῊΪς 15 πάπα Οἱ 8.016. [ἢ [86 τογθῇ οὗ 
1886 ἐλαράγιιδ [8 σοὰβ ἤϑνθ {π86 766 
εἴδη, Ὀπὺ Π σοάβ 816 ὀόύρουῦθαὶ (246 Ὁ). 

ΤΠ6 οομπαϊθοηβ οὗἩ ἱπάϊνι πα] οχίβύθμοθ 
ΔΥΘ ἡοῦ ὨΘΟΘΑΒΑΙΨ ἸΔΘΗΌ1081 τ] ΟὟΥΒ ; 
6.9. Ὅη8. σοάβ ΔΠα ΒΌΡΘΙΙΟΥ ϑρ᾽γ15 Πᾶγο 

Τη δῦ {Π6Υ 8168 50 15 1 ουθϑίϊησ : 10 ΒΏΟΥΒ 
μον [ΠΥ ῬΙαῖο τϑοορη!δοα ὑῃαῦ [6 
᾿τηἸ αύϊοηβ οὗ ᾿ηᾶῖνιάτι81 ΘΟΙΒΟΪΟΙΒΏ 655 
ῬΓΘΟΪαα6 ἃ ῬΌΓΙΘΙΥ ᾿τηγηδύθυ 8] οχιϑύθῃοο. 

εὥλα, Ὀαύ ποῦ οὔκ γήϊνον : θαὺ βοῇ 

8Ὼ ΟΧΙδύθησθ ἸΏΨΟΙΤΘΘ ἴῃ 8016 5686 

τηϑθθυ αν : [μ6 1ηἀ᾽ν᾽ ἀπ] Ὀθ]οηρθ ἴο 
γένεεισ. 



ΙΝΤΕΒΟΌΘΌΟΤΙΟΝ ᾿ χΧΧχΧχν 

5016. Βαῦ 508] ᾿πητηϑηθηῦ 1η τηϑῦῦου ἢ85 ἃ ΘΟΙΏΡΙΘΧ δούϊοη ; 8586 (0685 
ποῦ 1086, δῦ Ἰοδϑὺ ἴῃ ὕΠ6 ΒΙΡΉΘΙ ΟΥ̓ΡΘΏΙΒΙΊΒ, 811] 086 βου! ν οἱ ῥῃτγο 
Ὁπουρηῦ; Ὀαὺ 586 85 δῃούμον ϑούϊοῃ οοηβθαθιθηῦ ΟἹ Π61 1Π]Ρ]]οϑύϊοη 
γγἢ τηδύθου : ὕΠ15 ϑοῦϊοῃ γγθ 081}1} ῬϑγοθρΌοη. ΟΥ᾽ βθηβδῦοη. 16 γηϑίῃ 
αἰ ΊΒΊΟΙ. 15, ἃ5. γ78. Βᾶγα βθθῃ, 618] : λογιστικὸν Θχρυθδδῖηρ 086 ᾿'Δούϊοη οἵ 
50] Ὀγ Βουβ61, ἄλογον Π6ι δούΐϊοῃ ὑπτουρη Ὁπ86 Ῥοᾶγ. ΤΠ6 πάθη Ὀο- 
Ἰοηρίηρ ἤο ἄλογον ΡΙϑῦο οἰδβϑῖῆθα πάθοι ὑπ6 ἢθδαβ οἵ ϑυμοειδὲς δηα 
ἐπιθυμητικόν. ὅν 8566 ἴοο ὑμδῦ {π6 ἤδϑυπιβ οὗ ὑπ6 7 ηαθιι8, Θεῖον δηα 

θνητόν, 81:6 δυπαδηῦν 1ιϑ01Ππ6α. δου] 15. δἱὐοσθύῃμϑι πῃ ρου 5806: 
Ῥυῦ θη 51:6 ϑηΐθιβ [ῃηῦο τϑἰϑύϊοη 0} ὈΟΟΥ͂ 506 Δββθχϊηθα οουύδ]η 
Τὰ ποῦ οηΒ Ὑγ]Οἢ 81.6 ὑΘΥΙΏ]Π8 016 δη6 ὙγΒΙΟἢ οοᾶθθ ΒΘ Π6 γο]δύϊοῃ 
ΘΟΙΏΘΒ ἴο 8η θη. Θνητὸν ὕμϑῃ 15 ὕΠ6 8116 ρΊγϑῃ ὕο 5011] δοῦϊηρ' ἈΠΟΘΥ 
οονδίη τηϑῦθι!8} ΘΟΠΟΙΠΙΟΏΒ ; ΘΠ 500] Τηδὺ 1ῃ ὑμαῦ β56η86 δϑατηϊῦ {Π6 
ΘΌΡΟΙ]δύϊοη, ποῦ θοδῖιθθ 506 ΟΥ̓́Θ οθϑϑθθ ἴο οχίϑῦ φμῶῷ 80], ὑαῦ 
Ὀθοδβθ 5Π6 οθᾶβ68 0 ορθύδῦθ φῶ θη οῦομδ] δηα ἀρρϑυθνο βοὰ]. δου] 
Οχίϑῦβ 1 61 ΟΥ̓ Θββθη06. ΘύθΉ8)}γ, 1 ΠΟΙ τηϑύθυϑὶ γϑϑῦοηβ Ὀὰὺ ἴΟΥ 
ὃ ὉΠΙΊΘ. 

ΘΟᾺΪ ὑπ 6. 15. ΒΤ 016 δα ὉΒΙΪΟΥΊη, ὑπ 6 οὴ6 8η6 ΟὨΪΥ ὈΥΠΟΙΡ]6 οἱ [19. 
ΑἹ] Τούτηβ οὗ 11ἴ8ὸ 816 τηϑηϊθϑύδ]οηβ οἱ ἢ6Ὶ, ἴγότὰ ὑῃ8 Ὠιρῃθϑὺ ὕο 86 
Ἰογγοϑῦ ; [στότὰ 086 Δου νῦν οἱ ὑΠμ6 πορ]οϑῦ ᾿ηὑϑ]] θοῦ ἴο {86 Ταϊηὐθϑῦ γϑβϑῦοθϑ 
οὗ νοϑρϑίϑ]6 οτοσίῃ. ΤΠ6 ἄθρῦθθ οἱ 1] ]Πρθηοθ νϑ 65. ἸΏΥΘΙΒΘΙΥ͂ 
ΘΟΟΟΙΡΟΊΩρ ὅο ὑπ ἄἀθρῦθο οἵ 1πηρ]]οϑύϊοῃ τ] τηϑύῦου. [Ι͂Ὼἢὼ ὑπ6 δΙρηθϑῦ 
ΤΟΥΤΩΒ οὗ πα ϊνια δὶ οχιθύθηοθ ὑπουρηῦ ἢδ8 ἴχθθ Β0006 ἴῸΓ 105 δοῦν, 
ΘΠ {π6 ἸούσοῚ ποῦ 68 ΟἱἩ ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΏΘΕΒ 816 ἴῃ 16 Βα ΟΥαΙηδὕοη : Ὀαὺ 88 
1π6 τηϑύθυδ] θομ 5. στον ρΡὐΘΙ, ὑπ 6 ΒαΡΥΘι θοῦ οὗ ὑπουρηῦ 868, δηα 
ὍὉ86 ἀογηϊηίοη οἱ βοηβδῦϊου δηα δρροῦϊθ βίγθηρύῃθη8: Πη8|}} ΥΘαβΟῊ 
δα ὑπουρηῦ, ονθη ὑ86 ΒΙΡΊΉΘΙ' τηοᾶθ8 οἱ βθῃβϑύϊοῃ, νϑ 15}, δηα πα Υ]Ό]ΟΥ. 
διηα στον 8] ομΘ τϑιηϑίῃ. Βυῦ 4811] ὑῃθ86 ΟΥ̓ρΘΏΊΒΤΩΒ. 8106 για 1566. ὈΥ͂ 
ΟΠΘ6 5016 ῬΓΙΠΟΙΡΙ6 οἱ [1{9. 

Ὗγ8 ποῦῦ πᾶν γϑϑοῃθα ἃ βίφπαροϊηῦ θη 6 1ὖ 15 ΘΑΒΥ ὕο βοῖγθ {ῃ6 
σΠ ΠΟ] Θ 5 ὑΒ1 0 ἢ τσ θηοοπηΐογθα αὖ ὕΠη6 οὐδοῦ. ΟἾπῸ6 ὙΘΟΟρΡΏΪθ56. ὑῃδῦ 
Ῥ]αῦο κηϑνν οὗ θαῦ ομϑ [πα οἵ 5οὰ], δηα 81} 15 βιημοούῃ. 116 ϑϑβϑϑηῦὶ 
ὨΔΌΤΘ οὗ 5011] 15 ΒΙΤΏΡ]6, 85 το} ἴῃ ὑπο }ῥαφάγιϑδ, Περιδίϊο, ΘΛ 7 Ὡηαθινδ 
85 ἴῃ {86 βῴαεαο. Ἡΐδδποθ 1τὖ 15 Ὀθϑιάθ ὑπ6 ροϊῃῦ ὧο δὶς σι οἱ ὑῃ6 
[766 ρᾶιὺβ 15 ᾿Ἰτητηοσίαὶ : ῬΙαῦο 15 βθϑκίηρ ὕο Ῥγονθ ὑμαῦ 50] ΠΘΥΒΘΙΪ 15 
δὔθυ δ], ποῦ ὑμδῦ οογύδίη. τ ϑῦοηβ 8η64 ᾿παπμούϊοηβ οἱ 50] δῖ ρογρϑύυϑί. 
ΤΠ6 νἱῦα] ὈΥΪΠΟΙΡΙ 6 ὙΏ1Οἢ. τηϑηϊοβῦβ Τύβ6 } 1 1ῃ ὑἢ686 τποᾶ 68 15 ἸΤΩΡΟΥΒἢ- 
Φ016, θαύῦ ὑπ τηοαδ5 ὉὈΠπθιηβθῖν θα 816 ὑθη ΡΟΥΔΙῪ 86 ὑγϑηβ᾽ ηῦ. 

(1) ΤῊ δῆβνσου ὕο 0Π6 βθοοπα αὐθϑΌοη 15 ἰο Ὀ6 ουηα ἢ ΠΟ [6885 
θᾶ86. Τῃ6 ψγῃο]6 διρατηθηῦ οἱ ὑπο ἤαθαο, δθ γχθ ἔδυ β8θθη, 4168}5 ψ ἢ 
508} φία 50]. 1} 0Π15 οἵ ὁουχϑθ θΟαΠγ ὡρρϑυμθα ἤγο μούμ]ηρ ἴο αο: 
ΘΟΘΟΙΟΙΠΡῚν Ῥ]αῦο ἀϑϑιρθ ὑμθιὴ ὕο ὑῃ6 Ῥοᾶγ, Ὀθοόϑαβθθ ὕμ6 νυ οηἱν Ὀθ]οὴρ 
ἴο 8508] ἴῃ Ποὺ ὈΟΘΠΥῪ τοἰϑθοῃ 8ηα ὑβγουρἢ 815 δῇἴδοῦ θοῦ. Νούμιηρ 
γγΟΙ]α Ὀ6 ραϊηθα ὈΥ ραγϑαϊηρ' 0Π6 ΦΏΔΙΨΒΙΒ [ΤΌΠΟΥ ; Υαῦμοι Ὁῃ6. ΘΟΌΓΒΘ 
οὗ ὉΠ6 αἸδοῦβϑίοι σοῦ] Ὀ6. Ὠϑιηρορθα ὈΥ ὑπ 1ηὐχοα πποῦ]ο οἱ τηδύθου 

1 ὅθε Ζζηνασιβ 77 Α ἴο]]. 



χχχνὶ ΡΗΑΕΡΟ 

ὙὙΠΙΟἢ ἢ8α πῸ ὈΘδΙηρ' οἡ ὑΠ6 απθϑύϊοῃ δῦ ἰδθαθ. [}ἡ ὑμ6 ῥλθίοδιιβ 1ῦ 15 
αἸβονθηῦ ; ὕμοτα 1τῦ 15 ῬΙαύοΒ θυβίημθϑβ ο οῖγθ ἃ Ὀϑυομοίορίοαι! διηδ] 818 
Οἱ Ὁ66 Ῥϑββίοῃηβ ἴῃ ααΘΒΌ]Οη : ΔΟΘΟΓΟΙΠΡΊΥ ΠΟΥ 816. Δββίρηθα ὕο 801], 
ὙΒΙΟ 16. ὑΠη6. ΟὨΪΥ βοαῦ οἵ οοῃβοϊουθηθθθ. ΒϑΟἢ αἸδ]ορθ 15. 7υ5Ό1Π6α 
ἴγοτη τὖϑ οὔσῃ βδῃαροϊηῦ: ὑπ6 βήαδαο ἴῃ αὐ υύηρ ῬϑββΙοπ5. ὕο ὉΠ68 
Ῥοᾶν, Ὀθοῦϑθ ὉΠ6 Ὺ δ1156 ἴτοση ὑἢ6. οοΡΡοΥθδὶ τοἰϑῦοη οἵὗἨ 808] ; Ὁἢ8 
ληϊοδιια ἴῃ οἴγίηῃρ ὑμθῖη ὕο ὉΠ 6 5800], θθοδβθ Ῥοαν, 88 δ, ἢδ5. ἨῸ 
ΘΘΏΒΟΙΟΊΊΒΏΘΒΒ. ΤΉΘΥΘ ΟὨΪΚ ΔΡΡΘΔΙΒ ἤο 6 ἃ αΙβούθρδπμον, Ὀθοδιβθ ὕῃ6 
ΘΙ δ] γ 515 οὗ ὑπ6 βλαδίο 1ϑ ἴῃ ὑπ ῥλϑϊθδιβ οαυτῖθα οαὐ τοῦθ ὑμουοαρη Ϊν : 
ὉΠ656 ῬδβΒΙΟΩΒ. ὈΘΙοηρ ὕο ροᾶγ, Ὀθοῦιβο πχιμουαὺ ὑπ ὈΟΘΠΥ Θηγ]γοητη θη 
ὍΠΘΥ οου]α ποῦ Δ.186 ; ὕο 500], ὈΘοδβΘ 1ῦ 15. ΟΥ̓ 500] 8Ιοῃθ ὑῃμδὺ ὉΠ 6} οδῃ 
Ὀ6 [6]0. 

ΓΠῸΒ 1 ΔΡΌΘΔΙΒ ὑμαῦ 1 ψγο ᾿πϑῖϑῦ ἀρομ ὑλθαύϊηρ ῬΙαύοΒ δ᾽] θρουῖοαὶ 
Ἰδηραδρθ ἃ85. ὉΪα] ῬΤΌΒΘ, γγ76 ἃ16 Ἰοβῦ 1ῃ ὨΘ]Ρ]6 85 ῬΟΓΡΙΘΧΙΌΥ ; ΜΧ8116 ὉΥ͂ ἃ 
ΤΘΔΒΟΠΘΌ]6 ἰηὐουργθίθύϊομ οἵ π6 τηθίϑρμοι: νγθ 8.6 τϑ]θαβθᾶ ἔγοτα 81] 
αΠ που ἀμ 5ῃον Ῥ]θύοΒ ὑθδοῆηρ ο Ὅ6. Ὀϑυ θοῦ] Υ οοπδιϑυθηῦ δπα 
ῬὨΠΟΒΟΡ10841. ΤΉρτο οδπποῦ,  ὑμῖηῖκ, θ6. το ἀοαθὺ τ] οἢ τηρμοα 
ἴο ὁῃοοβθ. ἊἈἂβ Ηθρ68] οθβϑυύνθϑβ, “ὑγϑηῃ ΘΓ [86. ῬΙαῦΟ] γοη α61 3866186 α168 
Μοηβοθθῃ βαρύ, ἀδ55 516 ΘΙ ΠΘη νου ἢ ΠἸρθη πα ἀμγουπ σθαι ΤῊΘΙ] 
ἢδ6 : 80 δῦ α165 ΘΌΘΠηΒΟ ἴτὴ ΑἸ]ΡΘΥ ΘΙ ΠΘ Ζὰ ὩΘἤτηΘΗη : ΔΘ Ρ]αῦο Ὀ6- 
μααρύθῦ αἀδτηῦ ποῦ, ἀδ85 α16 8616 δὰ 5 ΖύγθΊ 161 ϑα Ὀϑύδηζθη, ΖυγΘΙΘΥ ΘΙ 
ιησθῃ Ζυβαιητηθηροβούῦζῃῦ 56Υ.᾽ 

1 Θοποααθ {118 βϑοίοι ψυιὺἢ ἃ ὈΓΙΘΙ ΒΌΙΜΙΩΔΙῪ ὈΟΥΤΟυγΘα ἔτότῃ {ῃ6 
ῬΆΡΘΙ ὕο ψΏΙΟῊ 1 ἤδνο ΔΓ ΘΘαΥ τοΐθυτθα. 

Ιῃ 7Τηηαθιδβ 69 Ο---τ2 Ὁ νγθ μᾶνθ ἃ θεῖον εἶδος δηα ἃ θνητὸν εἶδος 
οἱ ψυχή : οἵ ψΏ]Οἢ θεῖον -- λογιστικόν, θνητὸν -- θυμοειδὲς -- ἐπιθυμητικόν. 
ΝΟΥ͂ ψυχή, 85. 50ἢ, 15 ἀθάνατον : ὑπουύθίουθ Ὁὴ6 νγογα θνητὸν οϑὴ ΟἸΪΥ͂ 
ΤΘΙΘυ ὕο ἃ Ῥδυ οἶδ τϑϑθϊοη οἱ ψυχὴ δπα εὥλμα, ΟΥ ορογδύϊοῃ οἱ ψυχὴ 
ὉΒΤΟῸΡ σῶμα. Θυμοειδὲς ὑπογυίου δηα ἐπιθυμητικὸν 06 ποὺ αἰ θη 
Ῥϑιΐβ οἱ ψυχή, Ὀπῦ ΟὨ]ΚΥ ΠδΠΊ65 ἴου αἰ ογθηῦ τηοα 68 οἱ 105 Φούϊοῃ ΠΥ Ρ ἢ 
εὥμα : ὕῃπ8 θυμοειδὲς 86 ἐπιθυμητικὸν ἃγΘ θνητά. Ὀθοϑιβθ, θη. 86 
ΘΟὨ]απούϊοηῃ θθύσθθῃ ψυχὴ δηα οεὥμα οθδβ68, ὕΠ6Υ οθδδ6 8150. 

ΤᾺῸΒ ὑπ δρραγϑῃῦ αἸἰΒΟΓΘΡΆΠΟΥ Ὀούνγσθοῃ ὑπὸ βἤαραο διὰ Ρ μοι 1 15 
ΤΘΟΟΠΟ1]6α,., [πη Π6 ὁΠ6 ἐπιθυμίαι 816 ΔΒΟΙ06α ὕο οσὔλκα, 85 ΔΙΊΒΙΠΡ᾽ [ΤΌΤ] 
ὀοΟὨ͵πούϊοη οὗ ψυχὴ δηα οὔμκα : 1ῃ ἢ ΟΥΠΘΙ ΤΠ 6Υ ἃΓ6 τῇοτθ δοουταῦθὶ Κ 
Θϑου θα ὑο ψυχή, ὈΘοδ86 ὕΠ6. ἃ1.6 8ῃ δ ϊϑούϊοιι οἵ ψυχὴ ὑβγουῦρη εὥμα. 
ΑἸθο ὑπ διρυχηθηύὺ οἱ 06 ήλαθαο 15 ΘΗ ΌΓΘΙΥ πιηϑήθουθα Ὅν ὑμ6 ὑπγϑϑίο]α 
αἀινιϑίοη. ΑἸ] 50] 15 ΒΙ70}016, Ὁμηΐογτ, 8δπα πα οδύγ πο! 0]6 ; Ὀαῦ Ἰῃ οοη- 
ΠΘΧΊΟΩ ὙΠ ὈΟΟΥ͂ 1ὖῦ ΔΒΒΌΤΩΘΒ οογύϑιη ῬἤδβΘΒΘ ὙΒ1Οἢ 816 ὑθιρουδυΎ δα 
ΟΠΪΥ οχιϑὺ ἴῃ γοϊαθύϊοη ο Ὀοᾶγ. 15 ὑπουρὴ ὑῃ6 ἐπιθυμητικὸν δηά 
ϑυμοειδές, ἃ5. Βα 0, ἀ΄Θ ποὺ ᾿τητηογύα!, Ὀθοθῦβθ ὑΠ0Υ ἀθρθηα ἴοι {πῃ 611 
ΘΟη Π]σϑη66 ΡΟ ὈΟΑΥ͂, ὙὨ1ΟΘῊ 15 τηογύδ! : γοϑῦ {Π6 νἱῦδ! ὈΥΊΠΟΙΡΙ6, συ ΒΊ ἢ 
ὉΠΟΘΥ Βοἢ. ΘΟΠΟΙΘΟΙΒ ΔΒΒΌΠΩΘΒ ὉΠ686 ΤΟΥΙΊΏΒ, 15 Ἰτητηουύαὶ δα σΟὨ 165 
ο Θχιϑῦ, ὑπουρὴ ποῦ πϑοθββδυν ἴῃ ὑπ 6 βαῖηθ ταοᾶθ. ἘῸΣ δ τηοᾶθβ ἴῃ ὑ 
ὙγῈ10}) νῇῦα] ἴογοθ δοῦβ ὉΠ6ΘΙ ὑθΙ ΡΟΓΑΥῪ ΘΟΠΟΙΌΟΠΒ 816 ὑγϑηβιύονν, Ὀαῦ 
06 δοῦϊηρ' ἴογοθ 1056} 15 ΘΠ ρ ]6 85 δα Θὔογ 8. 



ΙΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ ἘΠ 

ὃ δ. [ροϑίϊοη οὗ ἐλ6 ΡΉΆΕΡΟ τη ἐδ ᾿ίαϊογυο ϑηγ5ἰ6Ή). 

ΤῊηΘ γγΠ016 ῬΒΙ]οβορην οἱ ῬΙαῦο 15, ἃβ 1 ἃγὴ [ΠΥ οομν]Πποθα, βοῦ Τονῦῇ 
ἴῃ 85 οχύδηῦ ἀϊαϊοραθθ. Τύ 15 ἃ ϑυβύθιῃ ὙΒ]1Οἢ 1 105 Πη4] ἀθυϑιορτηθηῦ 
ἴουτὴ5 ἃ ΒΔΤΙΠΟΠΙΟΒ 8Π6 ΘΟηβΙβύθηῦ γγΠ0]6, σου κα οαῦ νυ] Ὁ 81Π1πρ 
ἸορΊ081 ργθοϊβίοῃ ἔγομι 105 Πιπαδτηθηῦδὶ ῬΥΙΠΟΙρΙθ5. Βαὺ νγθ δὰ Βδρα]ν 
ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαὺ ὑ815 βυβύθῃῃ βρυϑηρ 81 δῦ Ὅμο6 1ῃ 105 τηϑῦατο ΘΟΥὈ]ΘύΘΉΘΒΒ, 
1||κ6 ἃ 6 Αὔμθῃθ, ἔγοιῃ 105 ογθαύοτ᾽β ὑσϑίῃ. ίαῦο 15. ποῦ Ἰηαθθα σγοῃῦ 
ἴο γγεῖῦθ ἄονγῃ 815 1685 Ὀδίουθ ὑῃ 6 0 δ΄6 νγ811 ὑμβοιυρῃῦ οαὖῦ: Ὀαῦ ψΉΘη 
γγ6 Τοῆθοῦ τ ΓΘ μ6 ὕοοῖκ ὈΒ]]ΟΒΟΡΗΥ ἊΡ 8ηα ῃθγῸ ἢ6 Ἰοΐύ 10, τὖῦ σνγοῦ]α 
β6 61 ϑγοθοΥα] πα θθα 11 ἃ ΒΘΥΙΘΒ. ΟἱἨ ΘΟΙΠΡΟΒΙΠ]ΟΠΒ Θχύθηα]ηρ' ΟΥ̓́Θ; ἃ 
Ἰοῃρ [16 Ὀοϊομσοθα ὕἤο ομθ 8πα ὕπ8 βϑῖὴθ βίδρ οἵ ὑπουρῃῦ. Οἱ ρΡ81|ο- 
ΒΟΡὮΥ, ῬΥΟΡΟΙΥ 50. ο081164, ῬΙαῦο 15 ὑῃ86. οΥἸρΊ παύου δ8η6 οὔθαῦοσ. 1Ὲ}6 
ΘΔΤ]ΟΥ ΟὙ ΘΚ ὑΒ1} ΚΟΙΒ τη ὑμ ον βύσιιρο θα ἊΡ ὕο ὑμ6 Πρ. Πα βύγαοῖς ΡΟη 
ΟἸΘΥΒ. ῬΥΙΠΟΙΡΙ]Θ5. οἵ ργοΐϊοιιμα ἃπα νἱῦθ! Ἰτηρογύδηοθ:: ὕῃ8 πϑπιθδ οἱ 
ἩρτδκΙοιῦοβ, Ῥδυταθηῖαθα, δπα ΑΠΘΔΧΘΡΌΥΔΒ 816. δϑβοοϊαῦθα τχιῦῃ ὑσταῦῃβ 
 ὨΙΟἢ ἔοι ὑῃ6 ὙΘΥΥ ἔγδτηθύσοῦῖκ οἵ ῬΏΠ]οβορηγ. Βαῦ ϑδοῦ οἵ ὑΠ6 δ 16 Υ 
ῬΒΙΠΟΒΟΡΠΘΥΒ ανγϑὶῦ ΘΧ ΘΙ ΒΊΟΥ, ΟἹ Π1Β. Οὐ ῬΘΟΌΠΙΔΙ ὈΥΙΠΟΙΌ]6, {1}1 ἴῃ 108 
Ἰβοϊδύϊοη ἃ ὑγαὺῃ Ὀθοϑιηθ ἃ [ϑἰβθῃοοα : ὑῃθν δανϑηθθα ομ6 δϑρθοῦ οἱ ὑῃ8 
ὑγαὺῃ 85 11 1ὖῦ σοῦ ὕΠ6 σγ016 : ὕμοβθ οῃ οὔθ 5146 οὗ ὑῃ6 β8161α αθοϊαγρα 
ὑμοῦ 81] 15. ὁοηνοχ ; ὕμοϑθ οἡ ὑπ οὔθ, 81 15. ὁοῆοῦνθ ῬΒΠΟΒΟΡΒΕΥ Πγβὺ 
Ὀθοδπηθ ῬΟΒβ1 016 θη ὑμουθ δύοβθθ ἃ ουνοπτικὸς ἀνήρ, ὕη0 58:0. ὑῃδῦ 
ὉΠθ56. ὑχαῦηθ 8.6. ΘΟΙΩΡ] ΘΙ θηὔδγΥ, ὑμῶῦ Θδο 15 Το ]1566 ἴῃ ὑπ6. οὔθι5. 
Απα ἤὮθγθ 1 οϑηπηοῦ ΤΟΥΡΌΘΔΥ ΟἼΘΘ ΙΏΟΥΘ ὕο αποῦθ ἃ ΤΟΥ Κκ οἱ ΠΡΟ]: 
ΟὟ 6 816 ποῦ ὕο ἰοοῖς ἀροῃ Β]αύο᾽ Β αἸϑίορσιιθθ 85. 1{ 1ῦ ὑχϑῦθ 15 ΘΟΠΟΘΙῺ 
ἴο ΟἾγΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ ὕο ΒΌΠΑΟΥΥ ῬὨΠΟΒΟΡΉΙΘΘ, ΠΟΙ τησϑὺ νγα ΒΌΡΡοΒΘ ὑῃδῦ 
ἢ15. ῬΕΙΟΒΟΡΗΥ͂ νγὰβ δὴ. ϑοϊθοῦϊο ϑϑύθιῃ οοηβυγαούθα οαὐ οἵ ὑμ6 ΤΟΥΤΈΟΥ: 
1ῦ ταύμου Τούτὴβ 6 Καηοῦ 1ῃ ὙΕΙΟὮ ὑπθ86. ομθ-ϑιαθα δβίσδϑοῦ ῬΓΙΠΟΙΡ]ΘΒ5 
ΘΥΘ ὑΓΠῚῪ Ὁπ1ΗΕρα ἸΏ οοπογοῦθ ἴουτη... . . [1η ὑπ6 Ῥ]δύοῃ!ο ῬΒΠΟΒΟΡΏΥ ΜγῸ 
8566 Τη8}1016 ῬὨΠ]ΟΒΟΡΠΉΘΙΏ65 ΟἹἨ ΘΔ1]16 1 Π]τη65, θαὺ ὑδίκθηῃ ὩΡ ᾿πῦο Ρ]αῦοΒ 
ῬΓΙΠΟΙΌΙΘ5 ἃ πα ὑβουθὶη πη1ῆρα.᾽ ῬΡ]αὐοηΐδιη ἴῃ ἰδοῦ ΤΘ68}1565. ΟΥ̓ ΘΟΠ01118- 
ὉὍ]ΟῺ. ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ5. ΒΟ. ἴῃ ὑῃ θῖν βοραγδύϊου σοῖο Ὧ8]} δα νοϊα, 

ΕΎΟΙῚ ὑμ15 Ῥοϊηῦ οἵ υἱοῦ ψγὸ βῃου!α οχροοῦ ὕο πα ἴθ ῬΪαίοβ 
ΘΧΡΟΒΙΠΟΠ οἱ [15 βυβύθιη (1) ἃ Ῥπδθθ ΘΟ. ὕΠ6 ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ οἵ βαοῇῃ 
ὃ. ΘΟΠΟΙΠ]ΘΌΟΩ 15 ὙΘΟΟρΊ Βα ἃ πα Ἰύβ. ϑΟΟΘΟΙΠΡἢΠΒΠΙηΘηῦ ΤΏΟΓΘ ΟἹ᾽ [688 
οἤδούθα, ὑγ}1]16 δῦ ὑπ6 βϑῖὴθ {11ὴ6 ΠΡ Υ θοῦ η5. 8η6 σὰρ8 γϑῦ ΤϑΙηδ 1, 
(2) ἃ Ῥῇαβθ ἴθ ὑπο Ρ]αύοβ βϑύϑύβ 56 1{-οὐἱυἹοῖθτη μὰ. τϑνθαὶ]θα ἴο 
Ἀπ ἢ6 νγθαῖὶς Ῥοϊηὐβ ἴῃ ΠΙ5 ΘΑΥΠΘΥ ὑΠθοΥγ, δα 815 ὉΠΡΔΙΆ]161]6α τηθϑύδ- 
Ἀγ ΒΙοΔ] Ἰπβισηῦ ΠδΒ βαρροβϑύθα ὕο δϊτὴ ὑμ6 τϑιηθᾶγ. 1Ὸ ἰθᾶρ δῦ Οπ66 
ἵτοση ὕηθ. ομθ-51466 οὐσαθηθθβ οἱ ρῥγθϑρίδθοηϊο ὑπουρηῦ ὕο 50 ῥγοΐουμπα 
ΔΉ ΘΟΙΩΌΤ ΘΠ ΘΠΒΙγΘ ἃ ὈΠΠ]ΠΟΒΟΡΠΥ͂ ἃ5. ὑπ ᾿αύθι ῬΙαυομῃίβϑτη σοι] βθθιῃ. 
Ὀθγομα 6 ῬΟΥ͂ΘΙ' θνθῃ οἵ βο ἢ} ἃ φΘη]5 85 ΒῬ]ΔΙΟ : ὑθοσθ 816 ἔδυ 
Ἰη4θ64. σψγῆο ὁου]α ἴδᾶνο γϑδοθθα ὑΠ6 1πὐουτηθαϊαῦθ βᾶσθ. δ ΤηΔΥ 
Θχρθοῦ ἴο 866, δηα 1 οί γα ἀο 566 ἴῃ ὕπθ αἸδίοριαθθ θυ άθηο6 οἵ 
αθνθιοριηθηῦ ἴῃ Ῥ᾽δῦοΒ ὑμπουσηῦ, νυ ]οἢ ρᾶββθθ ὑΠΥΟΡἢ ἀοπηϊῦθ βύδρθβδ, 



ΧΧΧνΙὶ ΡΗΑΕΡΟ 

ΘΠ8Ὀ]1ηο ὰθ ο αἰδυυθαΐο 6 ῬΙ᾽αύομιο τυ] ηρθ ηὔο ὑῃγθο αἰβυϊηοῦ 
Ῥουϊοάβ, οὶ 1 51.811 ὕθυτα ἢ δοϊκταῦϊο, ὑπ6 τοῖα α1]6, δηα ὑΠ6 ἰδίου. 

ὕροῃ 86 ῥγϑοῖβθ ῃϑύμγθ οὐ ὑμ15 ἀθυθίορυιθηῦ δ ΘΕΌΙΓΘΙΥ ἩΘΥ 8πα 
τηοϑὺ ᾿τηρογύϑηῦ ἸΙσηῦὺ 85 Ὀθθ ὑβγοόνσῃ Ὁ ΠΥ. «80Κβοη 1η 8 τηδϑύθε!Υ 
ΒΘΥ165 οὗ δϑϑᾶνβ ΓΘΟΘηθ]Υ ρα Π5η6α ἴῃ ὑπ “οινγηαΐ οὐ Ῥλδίοίογψ, νο]5. Χ 
8η 6 ΧΙ. ἨΗΐΒ τοϑα]ῦβ, 50 18. ὃἃβ ῃΠ6 ἢ85 γϑῦ ργοοθθαθαᾶ, 1 σου 8}}Υ 
ϑοοθθῦ ἴῃ 0μ6 χηϑίῃ; δηᾷ Ὁ 15 [το Π6 βὐαπαροϊηῦ σῖοη Π15 τὸ- 
ΒΘΘΙΌΠΘΒ. ἢδγθΘ ΘΙ] ρον θα 8 ὕο γθϑο ὑπδῦ 1 ΠΟῪ ῬΙΓΌΡΟΒΘ ὕο Ἱπαϊοδῦθ 
ὃν. ΟἸΔΒΒΙ ΠοδΌϊΟ οἵ π6 Ῥ]δύοηϊο ἀἸϑίορθθ. Ὁ ΟὨΪΥ ΘΟΠΟΘΙΠΘα ἴο 
οῖνθ ΒΌΘΗ ἃ βῬΘΠΘΥ ΔΙ ΟἸΟ]Π6 ἃ 5. 0711 6816 τὴ ὕο ἀθῆπθ ὕΠ6 ρϑυϊοα 0 
ὙΓΠΙΟΝ 1 οοποθῖγο ὑῃη6 βἤαθᾶο ἴο ὈθΙοηρ; ἃ [{}1 ϑηδ γϑὶβ σου] ποῦ 
ΒΘ 6 ὉΠ6 ῬΓΘϑθηῦ ΡΌΓΡΟΒΘ. 

Αὐ ὑπ6 τη 6 ἢχβὺ τπϑῦ ϑοϊζγαῦθθ, 0ὉΠῃ6 πηϑουβίϑούουν τϑϑα]ῦ οἵ 
ῬΥΘΥ]ΟὰΒ ΒρΘοι δύο. Π8α 1 811 ῬγΟΡΔΌΙΥ ἱπο]]ηθα ὑπ6 γουπρ ΕΪαΐο, 
1κ6 τηοϑῦ οἵ [15 σοῃύθιηρουδυῖθθ, ὑονγαυαθ ὈὨΠΟΒΟΡΙΏΙΟ βοθ ΙΒ Τη. 
ΘΟΚτθῦθα σᾶνθ ὃ. ὩΘῸ ᾿πηρϑῦσθ ὅ0 815 Ὁποαρ]ῦ ; 1ὖ γγᾶβ ἔγοτη πίττῃ ὑπδῦ 
ΡΙαῦο ἀοεῖνθα, δίοησ νι 0π6 1Ἰηὐουσορδύουυ τχθῦμοα, ὉΠ6 ὈΥΪΠΟΙΡ]6 
γγΙ0 ἢ αἰθουνγαιαβ θογ6 βθο ἢ; δραπαδηῦ τ υ1ὖὉ----ἢ 6. ῬΥΙΠΟΙΡΙ6 ὑμπδῦ Καον- 
Ιθᾶρσϑ 18 οἵ ὑμίγουβαὶβ. Π1Β 15. 0Π6 σγοαῦ οοπ αὐ] οη οἱ ὑΠ|6 αητηθίδ- 
ῬΏΥΒΙ108Ι ϑοϊκγαῦθα ὕο τιθύδργ ΙοΒ; θαῦ 1ὖ 15 ἴῃ ὕὉπ6 δδηαᾶβ οἱ ῬΪἰδίο, 
ποῦ οἵ δοϊκχγαύθβ, ὑπϑῦ 10 δὑθδίηθα 105 ὑγ6 ΒΙρἤοθηθθ. Απα θύθῃ ψιῦἢ 
ΡΙαῦο τὖ δῦ πτϑῦ τουλδίηθα Ὀϑιγθη. [ἢ Ὠ1Β ΘαΥΊ ΘΥ αἰδίορτιοθ Ῥ͵αῦο Θχϑυ- 
Ο565 ὉΠ6 Θχαθοεϑηῦ βύγθηρ οἱ Ὠ1Β σγονψίηρ ὑπουρηῦ 1ῃ ὑπ ϑοῖκγδῦϊο 
τηθϑύποα οἵ ἀδπηϊθοη: ψὸ Πμα δουπαδηῦ ῬΙΟΤΏΪθ6. Οὗ ᾧῃθ τηϑύο] 6885 
δυ ϊβῦϊο ῬόουοῚ ὑμϑῦ 15. ὕο οομηθ, αὖ 1100]6 οὐ πὸ δάνϑῃοθ οῇἡ ὕἢ 6 Ῥοβιθοη 
οἵ δοκτιδαύθβ. θη αἸδ]ορθθ ἃ ὑπ6 δ υΐμρἤγου, Οὐαγηνίάθ8, 1,ἀοἴ,68, 
δὴ Οὔ 68, τηοϑῦν οἱ 51η8}} οοιϊαρδθθβ δηα οἱ βδ]Π1ρὴῦ ῬΒΠΟΒΟΡὮΙΟΔΙ 
Ἰτηρουΐϑηοθ. ΤΉΘΥ οα]τηϊηδῦθ 1ῃ ὑῃ 6 γοίασογαδβ, Ὁπ6 Ἰοηροϑῦ 8η6 - τηοϑῦ 
ὈΥΠΠΘηῦ οἱ ῃθ6 βϑῦῖθθ.0 Τμθθθ αἸδίοριιθθ οοηβϑυϊαῦο ὉπΠ6 δοκγαῦϊο 
ῬΘΙΙΟΩ ; 1ῃ ὕμθηι γχὸ ὅἀο πού γοῦ ἢπα ΡΪδΐο. 

Βυῦ ῬΙαίο ψὰβ ἃ ὕτπ6 βοβοίδὺ οἱ ἨἩργδκίθιῦοβ : ἢ6 β8ὺὺ ὑῃϑῦὺ 1ῃ 
ὉΠΙηρΒ. ΒΙΟΩ 8146 πού, Ὀὰῦὺ Θνοῦ ἤπούπδία δηα ἢθοῦ αυσᾶυ, ὑΠ6γ6 οδῃ 
Ὀ6 πὸ βύδθ]θ ὑγσαῦῃ ΠΟΙ Ὀδ515 οἱ Κπονψ]θᾶρθ. Κποσ]θαᾶρθ 15 οἱ ὑμδῦ 
ὙΠΟ ΔΌ1465 ἤστὰ δημα ΟμδηρΘΒ ποῦ, 1 ὉΠ6ῚΘ6 οχιβύβ ΒΘ ἢ ἴῃ 86 ὉῊ]- 
γοθ6. Απᾶ πον Ρ]αῦο ἀθβρϑβ ὯῸ ἸΟΠΡΟΙ οὗ Ππαϊηρ' ὑΠ15 δχιβύθηοθ, 
ἢθ 5668 1ῦ ἴῃ {π6 ὈΥΪΠΟΙΡ18 οὗ ἀπίνγϑυβαῖβ Βαῦ ποῦ ἴῃ [86 ὉΠΙνΘΙ5815 85 
ἢ6 τΤϑοθῖνθα ὑβθιη ἔγοιη ϑοκγϑύθβ,; ὃ ὀῆϑηρθ γτησϑῦ Ῥδθ5. ὌΡΟῚ ὑμθτὴ 
Ῥθἔουθ ὉΠ6 0} νν1}] βοῦῖνϑ 15 μα. ϑοκγδίθβ δα βδ]ᾶ, 11 γγ νγο]α Κηον 
ὃ ὉΠπϊησ χα τησϑῦ οἶθδι ΟἹ ΘΟποθρύιοη οἱ 1 ἴγοιῃ 811 ϑοοιαθηῦδι δὐτ1- 
Ὀαύθβ ΒΟ ΙΩΔΥ ὈΘ6 ῬΘΟΌΪΙΔΙ ὕο Ῥδυῦϊοι δ} ΘΡΘΟΙΤΏΘῺΒ οὗ {ῃ6 ΟἾδ88 : 11 
γγ σου] Κηον γηδῦ 15 ἃ ὕ{66, γ)χ6 γτησϑῦ Οὐδ] ἰτότῃ ὑπ οοτηρίθύρϑὺ 
ΘΟΙΏΡΔΙΊΒΟΩ ὑμδῦὺ ΟἿΣ ΘΧΡΘΙΊΘΠΟΘ ΘΏΘΌΪΘΒ 5 ὕο τῆᾶῖκο δὴ οχϑυϑῦννο 
οδύϑ]οριθ οἵ ὑβοβο αὐυιθαύῦθα ὑυΒ]0 ἢ 8106 ἢοῦ ῬΘΟΌΪΙΔΙ ὕο ΔῺγ ῬδΥ ]ΟΪ 8. 
ἴγχθ06 Ὀυῦ ὙΓΏ1ΟῈ 8.6. σΟμτηοὴ ὕο 8}], δηα ᾿δοϊζίηρ δὴν ομθ οὗ ψ ΏΙΟἢ ἃ 
ὑδίηρ ψουἹα ποῦ Ὀ6 8 χ06. Τθυβ γγχο 5881} Πᾶν ἔγηηθα ἴῃ οὐἱ' τ]ηα 
086 ἀοἤηηοη οἱ’ οΘὐσποθρῦ οἱ ἃ γθ66, ἃΠα ΠΟΥ͂ γ7χὕθ ἴᾶγθ 5. 0ῃ Κπον]θᾶρθ 



ΙΝΤΗΟΘΌΟΤΙΟΝ ΧΧΧΙΧ 

ΟἹ 1ὖ 85 15 ϑύθδι 8186. Βυῦ {815 οοποθρῦ 15 ΒΙΠΡ]Υ ἃ ὑποῦρῃῦ ἴῃ ΟἿΣ 
ΟΥ̓ τη], Ὁ ΠᾶΒ ΠΟ δχίβῦθῃοθ οἱ 105 Οὐ : [ὖ 15, ἃ5 Ῥυγούδρογδβδ τηϊρηῦ 
0611 8, ἀου]Υ ἀπϑιρδύθῃϊ8] ; ἔΟΥ 10 16. Τουτηθα ἴτΌτὰ 06 ᾿πηρυ  βΒΙ 5 
Ῥγοάπορα ὈΥ͂ δὴ ΘΥΘ-ΟΠϑηρΡΊηρ ΟὈ]θοῦ ὍΡΟΙ ἃ Βιρ]θοῦ ὑῃπδῦ 15. ΠΘΥΘΥ 
σοπϑύδηῦ : ὑμ6 ᾿τηϑρθ Οὗ 8ἃ ΗΕ ΌΠ]Πρ Ἰηβθοῦ 1ῃ ΤΠ ΉΪηρ γαύθι' 15 Ποῦ ΤΟΥ 
Βηδάονυ ὑμδη Π6 Ῥϑγοθρύϊοιιβ ἔτοτὰ ὙΤΒΙΘΩ ΟὟΥ ἀοβΒΙ ΠΟΙ 15. Τουτηθᾶ. 
Καυον]οᾶσο ἀθιηδηαθ ἴον 105. οὈ]θοῦ ἃ οοπβδίδηῦ 56]}- οχίβῦθηῦ σψουιύγ. 
ΤῊΙ5 1οα ῬΙαῦο ὕἤο ὑῃ6 ῃγροβύεθιβδυϊοι οὐ ὑΠ6 ππίγουβαὶ. [Ιη ὈΪδοθ οὗ 8, 
τηϑηΐδ] σοποορὺ ἀθυῖγθα ἴσοι Ῥδυ ΡΒ Π6 οἵνγθθ 5 8 ΘΘΒΘΏ 18] 1668, 
ῬΥΙ͂ΟΡ ὕο 0686 Ῥδυθ]ο 18, ΠΘΥΘοΥ 1ῦ 15. ὑπ6 οααθθ. ΤΏΘΒ6 4688, Βαίηρ 
γουιῦα]ν οχιβύθηῦ, οδη. Ὀ6 Οἰ]θοῦβ οἵ ὕὑγὰ 6 Κπονίθαᾶρσθ; δηα ὑΠ6 0 βευνθά 
Ῥ]Ιαύο 8ἃ5 ἃ δεομκκὸς ΒΟΥ υγ ἢ ο τηθαϊδύθ Ὀθύνγθθθ ὑῃ6 ᾿πτηπηουϑ} ]8 
ὉΠ οἱ ῬδυτΆΘΏΙα 65 8πα ὑῃ6 ἸἸτη101685 Ὀ] γα! ὺγ οἵ ἩΡδτ]οοβ. ὙΥ6 
ὀδηηοῦ, βδὺ]5 Ρ]δῦο, οἶθδι δῦ ὁπ6 θουηα ὑπ6 σα] θούνθθῃ ἕν δηα ἄπειρα, 
Ῥούνγθθῃ ὑπ8 ῬΥΪη8] ὉΠΟΥ͂ 8πηα 0ῃ6 ᾿πηῇῆπιύθ πια]θϊύπμα 6 οὐ ῥϑυύϊοα ΔῈ : 
06 πρθ4, 85 Ἰηὐοιτηθαϊθῦθθ, πολλά, 1.6. ἃ ἀθῆμπιῦθ πυτ ΟῚ. οὗὁὨ οἴδ8568, 
Ῥγοοθθαϊησ ὈΥ ουϑαθδ!]ν σα θηϊηρ σΘηΘΙ δ βϑύϊοηβ ἔτότὰ {Π 86 ἡ βηϊαθ 
ϑρθοῖθ8 Ὅο ὉΠ|6 81]-ΘἸῚ ὈΥΘΟΙΊρ ἈΠῸ : 86 Θδ 0 ἢ οἱ {Π|686 οἴδϑβθθ τϑρυθβθηῦβ 
8}. 1468. 

ΓΏΙΒ 15. ὑῃ6 βύαρθ οἱ ὑμ6 τη164]6 Ῥ]αὐομῃίβιη : ὃθ γϑὺ ὑῃ8 1ἄθδβ 816 
5 θΪν γροβύθ βαοηβ οὗ δυθυν Ἰορίοαὶ ὀοπμοορύ. (Οὐμβθα θη] τγ 
Βηα 1ῃ Ὁῃ68 Πέριδίϊο ἃ Ἰάθδ οἵ Θυθυῦ φγτοὰρ οἵ οδή]θοίβ. ἀθηούθα Ἀΐζ ἃ 
Οἰαββ- ϑιηθ. δῆ δυθ δῦ ὕπ6 ἴορ οἱ ὕπ6 βο816 Ὁῃ6 αὐτὸ ἀγαθόν, γγ9 
ἤδνθ Ἰ4θὰ8 οὗ καλὸν δίκαιον, δύο, 16.685 οὐ ἡϑύῦθγαὶ οὈ]θοῦβ, 14685 οἵ 
ςκευαοστά, 6615, ὑ8168, οὔο., Ι46 88 οὗ Το]ϑύϊοηΒ, σγθϑῦ, 51η8}}, δα 8], ϑὗο., 
Θηα 6685 οὗ κακὸν ἄδικον 8π6 6 [1κ6. ΓΘ ῬδΙΌΟ]ΔΥΒ. ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ 
ΘΥΟᾺΡ αθΓῚν 6 ὑπ 611 ϑῦθγθ θη Θχιβύθησθ ἔτοχα ὕΠ6 ἸΠΠ]ΏΘΉΘΠΟΘ, παρουεία, 
Οὗ Ὁπ6 1Ι΄ᾶθ8. Τμθ Ποριὀίίς 15 ὉΏ6 ομθὲ θχροπθηῦ οἵ {815 Ῥῆδβα οἵ 
ΡΙαύοΒ τηθύδρ 5105: 1 15. 8180 Υϑργθϑθηΐθα ὈῪῚ ὑπὸ βηαθάγιι, ϑγηι- 
»οϑίμγι, Θ} ΟὐΠΘΙΒ: 105. τηϑῖη ΟἸΒΌΠ ΘΙ ΒΏΙηρ ΟΠδΥϑούθυ βῦϊοβ αὺΘ 086 
ΘΒΒΆΤΙῬΟΙΟη οἵ δὴ ἰᾶἄθῷ Ι͂ῸΓ Θυὐϑυύῦ ΘΥΟῸΡ οὗ ῬδυθΟΆΪΔΥΒ, δα {Π6 
ἸΏ ΠΘΡΘΏΟΘ Οὗ {86 1668 ἴῃ 006 Ῥϑυθ σα] Υ5, 8150 ΟΡ ββθα ἃ5 Ὁμ6 ραυύϊοϊ- 
Ῥδύϊομ, χκέϑεξις, οἱ ὑπ6 Ῥδυθοαΐδν τη 0Π6 1668. 

Βυαῦ ῬΙαύο ῥγθβθηῦν ἤπαβ Υθᾶθοιθ ἴο δδ6 αἰββαῦβῆρθα σ]Ὁ} {Π15 
ΔΧΌΥΘΒΒΙΟΙ ΟἱἨ ἁ 15 ὑῃθοΥῦ : ὑμθ απο] 0165 δηα ἀθἤοίθμοῖθθ 6. 5668 
ὉΠΘΙΘΙ 816 βύαῦθα ὙΠ οὐθυν ΠΟΘΙ ΤΔ]ΠρΡ' [ΟΤῸ6 1 ὑῃ6 ΘΔΥ]ΠΟΥ ρῬᾶχὺ οἵ 086 
᾿αγηινθηϊαάθ8. ΠΘ Ῥοϊηύβ 10 ΟΊ Ην ἀθηιϑηαθα οοΥγθούϊο σσοῦθ (Π6 
οοηύθηῦβ οἱ 6 1468] σου δηα ὑπθ τϑἰδύϊοῃ Ὀθύνψθθῃ 1ἄθαθ δῃηᾶ 
ῬϑυθοϊαιΒ. ὙΠῸ δῦ οἵ Ἰάθδβ 15. ἰδυρϑὶν τϑαποθα, ὑποιρὴ 1ὖ 15. ποῦ 
ΘΔΒΥ ὕο 58 Υ ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ ὅἤο σγγῃδῦ Θχύθηῦ : Ἰηϑύθδα οὗ δὴ 1ἄθϑ οουθθροηᾶ- 
Ἰην ὕο ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ΦΥΟῸΡ οὗἩ ρδυΌ ΔΒ. 76 ΠΟΥ͂ ἢᾶνθΘ ΟὨ]Υ͂ δὴ Ἰᾶθϑ ἴοι ΘΥΘΥΥ͂ 
ΘΥΟῸΡ ὙΠΟ. 15 πϑύσγα!]ν ἃηα ποὺ ΔΥΌ ΠΟ 14}}}0 αθύθυτηϊηθά ; ὑμ5. 81] 
14685 οἱ εκευαστὰ δἃ1΄6 ΦΌΟΙΠ5η6α. Νοχύ τϑἰϑῦϊοηβ ἃγ6 τϑάποθα ἔγοιῃ {86 
ΤΌ ΠΚ οἱ Ἰᾶθ85 ὕο ὑμδῦ οἱὁἨ τπηῖγθυθαὶ Ὀυθαϊοδῦθβ, οὐ, ἃ5. Αὐιβῦοῦο νου]ᾶ 
ΒΥ, ΟΔΥΘΡΌΓΙΘΒ ; 850 ὑῃδῦ γ7ἷὲΘλ͵ιηο ἰΟΏΡΘΙ ἤδγθ Ἰᾳθδβ οἱ σγϑαῦ δ:η4 51η8]], 
Θα8} 8δηα ἀοιθ]θ, δηά 80 ἴουύῃ. ΕἾΠΔΙν Ἰάθὰ8 οὗ πορϑύϊομϑ 816 



χ! ΡΗΑΕΡΟ 

ΔΌΟ]ΙΒΏ6α, 50 ἢ 88. 601], ππ͵]αϑύ, οθ. ΤΠ ΘΥΘουΘ ομ6 ογθδῦ οΥἸἹθγῖοη οἵ 
ὍΠ6 βύδσθ ὅο Ὑγ 810 ἃ αἸδίοριιθ ὈΘΙοπρΒ Ψ11 θ6 086 πύμρθ οἵ {ῃ68 Ἰαθδ8 
ὉΠδὺ ἃ16 δϑβϑυχηθα 1 1. 

ΓῊΘ βθοομπα ροϊηῦ 15. ὯῸ 655 πηρογύδηύ, 0Π6 γϑ]αῦϊοη Ὀθύνγθθῃ ὑῃ6 
1468] δῃα ὑμ6 τηϑύθυιϑὶ σου]. [ἢ {86 τη166]6 ρϑυοα ὑμ6 Ιᾳθὰ δχ ϑῦϑ 
(α) ὑγτδηβδοθηαθηΐδγ, ἐν τῇ φύςει, (β) ᾿τητηϑηθηῦ 1 ῃ6 ὈΔΥΘΙΘΌΪ]875. 
Ιὴ {Ὁ80 ροηοῦ ὅο ψὮ1Οἢ γγἷὸ ἤδνθ ΠΟΥ͂ ΘΟΙΏ6, ὑπ6 ὑγϑηβοθηαθηῦδὶ οχιϑύ- 
6Π06 οὗ {86 1468. ΔΙοῃ6 15 ΔΙ] οὐγϑα : 086 Ῥδυθϊο]αΥΒ ἨῸ ἸΟΠΡΘΙ Ῥϑυὐϊοϊροῦθ 
ἴῃ Ὁπ6 1ᾶθ8, Ὀπὺ ἃ΄ 6 τοραγθα 88. Θορίθβ, υαήλατα, ΟἱἩἨ ὕΠ6 1468] ὕγ06, 
παράδειγχια. [Ι͂ἢ ὑμ15 γχῶν ὕπ6 ΟὈ]ούϊοηΒ Του α]αύθα ἴῃ 086 ὡΡαγηϊνθη θ8 
ϑσϑηδὺ Ὁ86 ΘΔ.]16 δοοοιηῦ οΟἱὁἨ ὕΠ6 τοἰϑύϊοῃ Ὀθύνθθῃ ᾳθῶ δηα Ῥδυῦ ]8ν 
δ6. δγοιαθα. Οὐποὺ οπδυϑούθυϑῦϊοβ οὐ ὑμ6 Ἰδῦθι: ῬΙδθομίβυη, δ8. ὕ86 
ΔΏΒΙγ 515 οἱ ὄντα ἰπὔο πέρας δη4 ἄπειρον ἴπ {μ6 ήληϊοδιιδ, διὰ 06 5611] 
ΒΆΌΪΘΡ ΘηδΙ γ515 οὗ ὑῃηρ 7γηιαθιιδ, θοαὶ ποὺ αθύδίη τ ΘΙ: 51206 
06 ον]θοῦ οἱ ὕπθ ἰογθροίηῃρ βύδϑύθιηθηῦ 18 ἸΏΘΓΡΘΙΥ ἤο ᾿πάϊοαῦθ 0868 
αἀθνϑὶοριηθηῦ οὗ Ῥίαῦοβ βυβύθιηῃη 850 ἴδι' 8ἃ8. 15 ΠΘΟΘΑΒΘΡῪ [Ὁ Ἀχίηρ {88 
ῬΟΒΙΟη Οἱ ὉἢὉ06 ῥμαθάο. 6 Ἰδύθ τηθύρηγδιο 15 πη]ο] θα 1ὴ 
ὕὉμ86 «βαγηιθηίθθ, Θορῖδί, δὰ ἐἠηϊοδιβ, δα οοῃβυχηχηδίθα ἢ {86 
Τλληλϊαθιι8. 

Ουμαθα ὈΥ ὑμθβθ Ἰϑηαγ δ. κβ γγῦχὸ 568}] Πηα Ὁ πὸ δια τηδύῦθου τὸ 
αἀουθυιηϊηθ ὕὉπΠ6 Ὀθδιίηρδ οἱ Ὁπ6 ᾿αθάο. Τὰ ὑμὶβ ἀϊδίοριιθ θχ Βᾶγα δῇ 
ἰᾶθῳ οἱ ἴςον (74 4), μέγα (100 8), απικρότης (100 1), οὔθ. ΑἸβθο γγχ8 
Βαγθ ὑΠ6 14θ8 ἀθβουθθα ὃἃ5 ἐν ἡμῖν 8ἃ5 Ὑ76811 ἃΒ ἐν τῇ φύςει (102 1). 
Τμδῦ 15 ὅο 580, ἴπ ὑπ6 ῆαθάο (1) νγγ 566 ἰἄθδβ οἵ τϑδύϊομβ, ὑπουρἢ 
Ι4θ88 οἱ εκευαστὰ Ἃο ποῦ οσσαν, δηα (2) ὕπ6 1ὅθ85 δῖθ ητηϑηθηῦ [ἢ 
ρα Ιοαἶατθ. 686. ἃ16. ὕνχζο ὉΠΙΗΙδύδΚ 016 ταᾶι κα ὑῃδὺ [Π6 ἀϊδ]οριιθ 
ὈΘΙΟΉΡΒ ὕο Ὁμ6 Ρ]αὐοῃίδιη οἵ ὑμ6 ἀὐεριδίλο. 

ΤΠ6 τηθύθρηγβιοωὶ ἀοούλιπο οἵ ὑῃ6 β΄αθᾶο 156. ἴῃ ἔδιοῦ Ἰἀθηύίο! τυ 0 ἢ 
ὑὉπδὺ οὗ ὑπ6 Ποριυίήό. Ὑ16 οδγαϊηδ] Ῥοϊηῦ ἴῃ Θϑοῃ αἸδίοραθ 15. 086 
ΘΧΙβύθηῃοθ οἱ {ῃ6 6688 85. ὕ6 5016 ὈΓΙΏΟ1016 Οἱ οδϑιαβδῦοη δα ἢ 6 ΟΠ6 
οὈ]θοῦ οὗ τὰ8 Κπονίθᾶρθ [πὶ Ὁ86 ῆαθαο Ἰηαθρα ῬΙαΐο ἄοθβ ποῦ Ὀτίηρ 
οαῦ 1η ἀσἤηϊῦθ ἰδπραδρθ ὑ86 βα ογα] δύο οἵ Ὁπ6 οὔμου ἰΙἄθαϑ ὑο ὑμ8 
αὐτὸ ἀγαθὸν 85 ὉΠ6 ΒΌΡΥΘΙΩΘ ΒΟΌΓΟΘ οἱ 81} οχϊβδύθῃοθ. Βαῦ 815 15. ποῦ 
ὅθ ὅο ϑὴγ αἰδβοογάϑηοθ οἵ ὑμθουῦγ, θὰῦ ΟὨΪΥ ὕο 8. ἀϊβονθμοο ἴῃ {Π6 
ἱπητη θα Ἰαῦθ οΡ]θού. ΤὴΘ ΒαΡΥΘΙΔΟΥ οἱ ὑμθ6 αὐτὸ ἀγαθὸν ἴῃ {π6 ῥἤαοᾶο 

15. ῬΙΔΙην ᾿παϊοαύθα ἴῃ ὑπ6 ἰδοῦ ὑμαὺ τὸ βέλτιστον 15. ροβύυπ]αιθα 85 ὑΠ6 
ἸθΟπαῦθ αἰτία, 0 ὙΏΙΟ. 811] ΟΥ̓ΘΥ οδθθ8. 81΄6. ἸΘΙΘΙΥ͂ ΒΒ] ΔίδΥγ. 
Μουύθουθν ἃ ΒΥΩΥΉΘΒ15 Οἵ  ΌΠ686 ὕγγο αἸϑ]οσιιθθ γ7}}} 500 πιὸ ὑπμαῦ Ρ]αΐο 
15. ὑγοΡ ΚΙηρ' ΟἹ ῬΥΘΟΙΒΘΙν ὉΠ6 5816 Π1Π05 ὙΠ]. ἢ6 Ὁ θυ σαυ 8 9ᾺΟ]]ον)5 ἴῃ 
0886 ῥλιϊοδιι διὰ 7 αθιι8. ἰπ 086 Ῥμαθᾶο ἮΘ ἀθοϊδυθβ ὑμδῦ 8411 ὑμίηρβ 
816. ΟἹ οΡθα ὉΥ νοῦς ψουκηρ ἐπὶ τὸ βέλτιστον. Βυῦ νμδὺ 5 ὑ86 
“Ρθοδῦ᾿ δ ὍΥ ψμδῦ βὐδπαϑια ἃγ8 ᾿)χ ὕο αἀδϑίθυτηϊηθ 12 ΤῊΘ ΘΔΗΏΒΎΤΘΙ" 18 
τησϊ]οαύθα ἴῃ ὑπ6 ἐοριδίηο. ἢ 6 οἰποίθηῦ δηα ἢμπ8] οϑαβθθ τ 1ηα᾽βίϊη- 
ΘΌΙΒΠΔΌΪΥ Ὀ]Θηαθα ἴῃ ὑπ αὐτὸ ἀγαθόν. 'Γ15 1ἸΔθηὈ Ποδυοη 15 ργθρηϑηῦ 
ὙΙῸ ἃ. ΒΙΘΉΪΠοδΠ66 Ὁ ΒΙΟἢ 15 πού ἔ}}ν Ὀνουρηῦ οὸ ἸΙΡα δ ὉΠῸῚ] τνγθ Θομ6 
ὕο 0Π6 7ηιαθιδ, ΜΠ Θγ6, ὈΘῃϊπα 0μ86 γ61] οἱ ροθύϊοδὶ δια ΓΟ  ἀθυγ, τ78 



ΙΝΤΒΟΌυΟΤΙΟΝ ἢ 

6 ΠΟΙ ὑδ6 απΐίγουθο 8ἃ5 86 βο] ονοϊαύθζοη οἵ δβοϊαῦο νοῦς, δΟσοΟΥΪην 
ὕο ὑμ6 ᾿τητηαὐϑ]6 Ἰἰᾶνγα οὗ 105 οὐ ϑῦασο. 86 βύδπαδγα οἵ τὸ βέλτι- 
στον ὕβθηῃ 1165 ἴῃ ὕῃ6 πϑύμγθ οἵ νοῦς: 8πα νοῦς ἴῃ ορογϑύϊρ' ἐπὶ τὸ 
βέλτιστον 15 ὑγουηρ' οαὖ 105 οὐ θθῖηρ. ΤῊ1Β 15 ΠΥ ὉΠ 8 ῬΒΙ]ΟΒΟΡΒον 
τηϑὺ 566]. ὕο Ὀᾶ856. 8158 τπουϑ ν ὍΡΟΙ ὀορηϊθίοη οὗ 68 ἀγαθὸν 1056] : 
ον {ῇογα 15 80 οὐδοῦ ϑὐδηαδγα οἱ θχοϑ]θαοο ὑθδϑη 086 ἰῶτα οἱ ὑπ 6 Βροίῃρ. 

ΤῊ ὑβουοῦραῖγ ΗθιδκΚΙθΙύθαῃ οοποθρύϊοῃ οἵ ὉΠ 6 Ῥῃθηουηθηδὶ τον ]ά 
ἷβ αἷἰδο χαϊΐα ἴῃ κϑϑρίῃρ ψιῦ Ὁῃ6 Μοριδίϊο. Τὰ ὉΠ Βῃδαονν τὙϑϑχα οἵ 
086 ΘΘΏΒΙΡΙ6 86 50] σοθδ δϑύγσαυ Ὀθ]αουθα δηα Ὀοΐορρθα ἴῃ {88 

ΜΕΙΠΠΙηρ ΘααΥ οἵ ἀπδαρδύδη δ) ῬΠϑηθοιη8---ἀλλενηνὰ κάρηνα---(ῃδὺ 
ὈΒΙΟπρ δου πμα 6. [}ὴ {815 ἀοαθῦα] τϑρίοῃ, τηϊάνγαν Ὀθύνγθθῃ Ὀϑίηρ 
Θῃα πού-θῖηρ, 5ὴ6 οδἢ ΟΠΪ]Υ͂ σἸΌΡΘ ΠΟΥ Ψ8Υ ὉΠ6ὺΒΘΙ 88 ὑγθϑοθθ οι 
συϊάδῃοθ οὗ ορϊπίοη. Δηᾶ ἢθ᾽8 γγχθ ΤηϑῪ ποῦθ δῃηούμοι ομδυϑοῦθυιβυϊο 
οἵ Ὁ86 τη] 16 ῥοῦ, ἴῃ ὉΠ 6 ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ δὴν ΤΘΔΠΥ ΒΘΥΪΟῸΒ αὐθθιηρῦ ὕο 
ϑοσοχηῦ ἴου ὉΠ6 ΘΧΊβῦθη 6 ΟΥ' ΔΡρδιθηῦ θχιβῦθῃοθ οἱ ρῃθηοιηθηδ. Ρ]δαῦο 
ἄοθϑ ποὺ ἤδῦϊν ἄθην 086 Θχιβύθμοθ οἱ ὑδθ ν] 510 16 νου], ὃ5 ὑ86 Ἐ]θαῦϊοβ 
αἸα ; 6 ΔΒΒΙΘΤΒ 1ῦ ἃ βογῦ ΟὗὨ ἸΦΏΟΙΜΪἸΟΙΒ ἢΔ]} οχ]βύθηοθ : Ὀὰὺ Π6 σίνϑϑθ ὰ5 
ὯΟ0 ΘΧΡΙΘΠθΌΟη. ΟΥἩ 1ῦ ὈΘγΟΠα 50} ὙΘρΡΊΈΘΙΥ τηθύθρ μου 68} ῬΏγΘ565. 88 
ἐΡΦΡ ΙΟΙρϑῦϊοη ἴῃ 086 Ἰάθδβ.᾽ [0 15 ποῦ ὉΠ01] Π15 Ἰαθϑῦ ἀἸϑιοριλθβ ὑμῶῦ ἢ6 
βϑῦβ ὨΙΠΊ56}} τ βο αὔθ] ὅο αἀ68] ὙΠ} ὑ815 Ῥγοθθα. ΗἨθ πϑυθϑι γθοθᾶθϑ 
ἴροτῃ 815 Η θυ] ϑιύθδῃ νΊθὺ οἵ Ῥῃθποιηθηδ ; θαῦ ΒΘ ΤΘΟΟρΡΏΪ565 ὑμδύ ὉΠ 6] 
ΘΡΡΘαΙΘΉΟΘ 15 ἃ ἰδοῦ Τϑαυτπρ 0Π6 τηοϑὺ ὑΠοΟΥΟΌρΡ ᾿ηνϑΌ σ ΟΠ. 

ΤΏ ροβίύοῃ οἱ ὑμ6 ᾿ηαθίο νγιῦἢ γϑϑρθοῦ ο ὕΠ6 νϑχϑᾶ ααθϑῦϊοῃ οἵ 
ὈΓΘαϊ]οοῦοη. 15 ὙΘΥΥ͂ Ἰηὐθυθδύηρ, [ἢ ὉΠ6 ΘΑΥ]ΠΘΥ ἀδΥΒ ΟΥἩ ῬὨΠΟΒΟΡὮΥ, ἴον 
ἴδα!ῦ οἱ ϑδαθαπδύθ ἰορῖοδὶ ϑηϑ]γ 515, ὑ. 6 Ῥϑυρ  χιῦν βυτγουμπαϊηρ (815 
Βα] θοῦ τγαβ 80 ογοδῦ ὑπαῦ ὑβ]η ΚοΥΒ οἵ πιοϑῦ ορροβῖῦθ ὑβπάθποίθβ ἢδα 
Ὀθθὴ ἴογοθα ἴο ἀϑὴν ὑ86 Ῥοββι ὈΠ1ύν οἵ ργθαϊοδύϊοῃ αἰυορϑίμου----ϑῦ τηοβῦ 
Ἰἀ θη θοαὶ! ῬΥΓΟΡΟΒΙΠΟΩΒ οοὐ]α 6. ϑατῃῦθα. ΕὙΟ {ῃ6 ἢτδθῦ Ρ]δΐο 
Ῥοιοθῖγθα ὑμαὺ ὕμθιδ οουἹᾶ 6 πο βουχῃᾶ Ἰορίοϑὶ ΟΥ τηθύθρῃ 5108) 
Ὀδ515. ΙῸΥ ἃ αἀορτηδ ὙγΏΙΟῈ ἡγοῦ] ΤΘΠΗ͂ΘΥ ΤΘΘΒΟῚ 5616855 Θη6 Ἰθηρτδρθ 
ἸΏΡΟΒΒΙΡ16, 1ὴ λαθάο 102 Β, γγ ἤν ἢϊ5 ΘΔ. ]161 ν]ΘῪ ΟἹ 86 5] Θού. 
ὙΥβαύθνθυ χα Ῥυθαϊοδύθ οἱ δὴ οἰ]θοῦ 15 Ῥγθαϊοα }]86 οὐ βο ἢ οὈ]θοὺ Ὀγ 
για οἱ ὑΠ 8 Ἰηγηϑηθπο06 Οἱ ὧδ 168. ὑπϑυθίῃ ; νγθ 6811} 10 ὈΥ͂ ἃ ὨϑΠ16 
αἀοηούϊμρ ὑμθ αὐυοαύθ οἵ ὑΠ6 1ᾶθ8: τούτων τἄλλα μεταλαμβάνοντα 
αὐτῶν τούτων τὴν ἐπωνυμίαν ἴσχειν.υ [1 ἴϑοῦ ὑγθ νγ8 58. “ΟΙΧΏΉΤΩΪ88 
15. 5Π18.}}.,᾿ 0815 15 ΤΏΘΓΘΙΥ ἃ ΘΟΠΘὨΙΘηὗ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟῺ ΤΟΥ ὁ ΙΣΤ ἾδΒ. ΔΙ 65 
οἱ Ὁ116 1ᾶἅθ8. οἵἨ 5:81 655.. ΔΟΟΘΟΙΟΙΏΡΙν ὕΠ6 ὕνγο βὐδῦθιηθηῦθ " ΘΙΙΏΤΩΪΔ5 
15. 5118], “ΘΙΠΊγηὰ5. 15. στθδῦ, ὑβοῦρη οομ γϑαϊούουυ ὧς τοῖς ῥήμασι 
λέγεται, 816 ποῦ σοη ϑἸούοΥ ἴῃ ἰδοῦ; ἴου ὉΠΟΥ͂ ΟὨΪΥ 5ΙρηΠν ὑπδὺ 
ΠΏ Πλ 185. ὈϑΥ οἰ ρϑῦθβ ἴῃ θοῦ 1α6885 : ἴῃ οοιμρϑιῖηρ Ἠΐτπη ο δοικυαῦθθ νγ6 
αδβίσιδῦθ δἴτπη ὉΡ {π6 ἐπωνυχιία οὗ μέγεθος, ἰο ῬΏμδθᾶο ν᾽ ὑπδῦὺ οἱ 
ομικρότης. ΝΜΟΥΘΟΥΘΙ ὕΠ 6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ ἡ ΘΙΤΏΙΉ188 15 ΒΙΛ  ]Π16Υ ὕπδη ῬΒδράο᾽ 
15. ΟὨΪΥ ἃ Θομ ϑηθομδὶ ῬΉγΘΒ6 βρη γίπρ' ὑμδῦ 0π6 ομκικρότης ἴῃ ΘΙΙΏΤηΪΔ 5 
15. ΒΙΏΘ 16 ὑπ ὑπ 6 μέγεθος ἴῃ ῬΊδδαο. 

1.ΑᾺ οοπίαπβίοῃ οὗ οοῦγβα αὐῖθοα ΠῸ. βαῦ ψιΓἢ {18 τ͵ὰ ἃγὸ ποῖ δὐ ῬΙΘδϑηΐ 
ὑπ6 δϑϑυτηρύϊοῃ οἵ 1685 οἵ τοἰδύϊοῃ : ΞΟΠ ΟΘΥΘ. 



ΧΙ ΡΗΑΕΌΟ 

ΝΟΥ͂ ΒΟΥΤΘΥΘΙ ΒΌΡΘΥΙΟΥ Ὁ818 ΘΟΠμοΘ ύοη. Τηδ ῦ 6 ο ὑμδῦ οἵ Απίϊ- 
δύῃ δα οὔποθ 0 ἀθη1θα ργθαϊοθύϊοη, 1ὖ 15 Ῥ]δίη ὑμδύ 1ῦ ἀοθ5 ποί 
ΤΥ ὑοσοῖ ὑμ6 ντῦα! ροϊηῦύ. ΓΘ 8016. ῬυιΖΖ]6 ΔΥΌΒΘ ΤΌΤΩ ΘΥΓΟΠΘΟῸΒ 
πούϊοῃβ δρουῦ ὃν δηά μὴ ὅν ; ὑπ6 σορ(]8 ἐστί νγᾶβ ὀοποοῖνϑα ο ἀθποῦθ 
Ἰαϑηθν δηα νουιῦϑ 16 οχιβύθηοθ, γγ}116 οὐκ ἐστί ᾿τχηρ]16α Δβοϊαύθ 
ὨΘΡΘΌΊΟΗ ---- Θδύγϑοῦ ΠΟΠ-ΟΧΙβύθηθθ. ΤῊ1Β 15. Ὁῃ6 ῬΓΟΌΙΘΙΩ ὙΣΒΙΟΏ 15 
δ ηα]6α νι βοῇ οομϑατητηδῦθ 5Κ11}} τῇ ϑορἠλδί 240 Β οησγαιαθ. Βαῦ 
ἴὴη ὑμ6 ῥβῥμαορᾶο ῬΙδῦο 15. 80 ἴδ ἴγοιῃ δρριόϑοβίηρ 815 αὐθϑύϊοι ὑμαῦ 86 
ἄοθϑ ποῦ θύθῃ Ὀθῦγαν ὑῃ6 5] ρῃὐθθῦ ΘΟ ΒΟΙΟΒΠ 655 ὑμδὺ 7ϑὺ ὨΘΙΡΘΙῊ [168 
ὑπ6 ἀμπου!ῦν ; μ6 Π85 ἴῃ ἴϑοὺ ονϑαθα, ποῦ βοϊγϑᾶ, 088 ἀπορία. Ηδγθ 
δισθήῃ ὑπ6 Ρῥαθάο γϑιικβ 1056} πχιῦ ὑπ ἰθριυδίδο. Τὰ Ὁ86 Ἰαύνου (477 αὶ 
011.) γγο νυ Ὁπ6 αϊνίβίομ Ἰηο ὄν, μὴ ὄν, δπμα τὸ μεταξύ, Ὀϑίῃηρ Υθ- 
ΒΌΘΟΟ νον ὑΠ6 οὈ]θούβ οἵ γνῶσις, ἀγνωσία, δπα δόξα. [1}{| {}15 οἰδββι βοδ- 
ἰΐϊοῃ ὃν β:ρῃϊῆθα ρβοϊαύθ οχβύθηοθ, μὴ ὃν δΌβοϊαῦθ Ποη - ΘχΙβύθῃοθ, 
Ὑγ8116 τὸ μεταξὺ ΘΟΙΏΡΙΘΠΘηα5. 811 Ῥῃθηοιηθηθβ. Νον δ] ΠΟῸΡῊ ἃ 
ΒΘΏΒ1016 ΟὈ]θοῦ 15 ἀθοϊαυθα ὕο 6 ἅμα ὄν τε καὶ μὴ ὄν (478 Ὁ), 0815 15 
ΒΠΏΡΙΥ Ὀθοδσδθ 1ῦ 1165 μεταξὺ τοῦ εἰλικρινῶς ὄντος καὶ τοῦ πάντως μὴ 
ὄντος---ἰὔ 15. δὴ δ Ιρλοιβ 561η1- τα] Πῦν : Ὀὰὺ ὑμοιθ 15. πο β] τη Υ οἵ 
0868 ΒΙρττβοδηοθ 1ἢ ΠΟ Ῥ]δῦο αἴθθυνσαγαβ ἀθοίαγοβ (ϑορηδί 259 8) ὑμδῦ 
ἴῦ πολλαχῆ μὲν ἔστι, πολλαχῇ ὃ᾽ οὐκ ἔστ. θη ὑῃθ ϑορλϊδέ νγὰβ 
νυιυῦθῃ, ἢ6 α1α ποὺ ΒΥ Ως [τόση δἰπττοίησ ὑμδὺ τὸ ὄν, ὅσαπέρ ἐστι τὰ 
ἄλλα, κατὰ τοςαῦτα οὐκ ἔςτιν. ἐκεῖνα γὰρ οὐκ ὃν ἕν χκιὲν αὐτό ἐςτιν. 

ἀπέραντα δὲ τὸν ἀριθμὸν τἄλλα οὐκ ἔςτιν αὖ (267 4). Βαυῦ ἴῃ {Π6 
Ποριδίῖς ἀπ ῥαθάο ὉμοῦΘ 15 ποὺ ὑμ6 5]: σῃθθδῦ ϑυιάθημοθ ον ὑπμϑύ 
ΡΙαῦο πδα ταϑᾶθ ὑπ 6 Ἰορίοϑὶ δ γ 815  ΒΙοἢ 16α Ὠϊτη ὕο ὑ815 ΘΟ] ΒΙΟῺ 
ΟΥ̓ ὑπαῦ ἢΘ γγᾶβ αἰῖνθ ἴο ὕΠ6 πϑοθββϑιῦυ οἵ τηδκίηρ 10.} 

Οἱ 115 ρυουπα 8180 ὑπθη ῃ6 “ῆαθᾶο ταυϑὺ 6 οἰδββθα δοηρ τ ἢ 
06 Πορυδίς τὰ 006 τη146]6 ροῦϊοα. Ὑ ΒΙΘἢ οὗ ὕμο86 ὕνγο αἸϑ]ορίιθθ νγἂβ 
ῬΥΙΟΥ ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ ΟΥἨ ΘΟΙΏΡΟΒΙΌΟΙ 15 ἃ ΟὐΘΒΌΟΙ ϑγΏΟἢ 1 ὉΒΙΗΪς 15. μαγαϊν 
ῬΟΒΒΙ0]6 ὕο ἀθύθυτωϊπμθ. ῬῬ]δαῦοβ γοΐθθ ἴῃ ὑπ6 οριδίλο 15. οἰ θαγου, [Ὰ]]16Υ, 
ΘΔ τοῦτ οοηδαάθηῦ. 16 οἠνοϊοριο! ὑῃθου ὙΓΒΙΟΝ 15 βοιηθυῇϑῦ 
ὙΔΡΊΘΙΥ βἰκούομβοα ἴῃ ὑπ βλαωθᾶάο 15. ἴῃ ὑβθ ἐβοριδίϊο ὙΘΥΥ ῬΥΘΟΙΒΘΙν 
Του ]αίθα. Βαυΐ 0815 δατηδ οἱ ἃ ἀουΌ16 Ἰηὐογργθύδυϊοθ. Ὑὴο τὴδὺ 
Θἰθ 61" ΒΌΡΡοΒΘ ὑμαῦ ὑβὸ ἐῆαθάο οοπύδιηβ ἃ5 1τῦ ὑσθγ8 0η68 ἢγϑὺ ἀγϑΐύ οἵ 
ὃ. Βοῇθηθ ΨΏΙΟΝ 15 δἰνθυνγαγαβ {}}}7 τηϑύυγθοα ; ΟΥΎ οἶδ ὑμαῦ Ῥ]αῦο 15 
ὈυΙΘὴΗ͂ν δάνονυπρ ὕο ἃ ὑβϑοῦν σοῦ ἢ6. Πᾶβ δἰγοθανγ ὑπουοῦρϊν 
δχρουπάθα. ὴῆθ τηϊρῃηῦ ροϊηῦ ᾧο {Π8 τῇογ8 οοηδαθηῦ ὕομθ οἵ {}6᾽ 
Πορμδίέε ἢ τοραγὰ ὕο ὑμ6 δὐῤδιητηθηῦ οἵ Κηον]θαρθ 85 ΔΥΡΌΪη σ᾽ 8Ὴ 
δᾶγθηθθ ὌΡρομ ὕπο μαθάο: Ὀσύ, 1ῦ τιϑῦ Ὀ6 τϑιηθιογθᾶ, Ρ]αΐο τθ- 
ΘΟΡΉΪΒ65 ἴῃ ὕμ6 7,ηγαθι5 ὑμῶῦ δ. Δρρυοχιτηϑύϊοη ὕἤο Κπον]θαρθ 15. 8]] 
ἴου ΒΟ. 086 Ὠστηδϑη 1ηὐθ]] θοῦ οδὰ ἢΟΡ6: δἰροιῦ ὑῃ6 βηαρᾶο ἀοθδ ποῦ 
ΒΌΛΙ Θ ομ6. 85 ἰηὐουτηθαιαῦθ Ὀθύνγθοῃ ὑπ6 ἤοριδίϊο δα Τίηναθιδ ἴῃ ὉΠ15 
γΓοϑρΘοῦ. 

1 Πρ ἀϊβονθηοθ Ὀούνγθοῃ Ῥ]αῖοβ 805 1ἴἢ ἨΪΒ ῬΆΡΟΥ ΟἹ πῃ αγηιθηΐαθδ, 
ΘΑ] ΟΡ δηἃ Ἰαῦθι να Οη. ῬΙΓΘαϊοαύϊοη ὡομγηαὶ 97), Ρλϊοϊοσυ, Ὑ0]. Χὶ Ὁ. 287 
15 ὙΘΙΥ͂ ΟἸΘαΥν Ὀτουρῦ οαὖ ὈΥ͂ Τν. 9461- - [0]]. 



ΙΝΤΗΟΌΌΟΤΙΟΝ ΧΙΠῚ 

ΤῊΘ ἀοοίγίηθ οἱ ἀνάμνησις, ὑμοῦρ 1ῦ ἀοθθ ποῦ οοοιν ἴῃ [86 
Πορυδδο, ᾽6. ΘομΒΡΙ σοι ἴπ ὕνγο οὔμϑι" αἸϑ]οριλθβ οἵ {86 τη184]6 ρουϊοα, 
ἴο ψῖῦ ὉἈ86 Πῆθηο δα λαθαγιιδ. 10 15 τϑιηδικϑῸ]6. ὑμδῦ 0818 ὑπουρθΐῦ, 
ἀοντηϑηῦ ὉΒΥΟΌΡΉ ὨΘΔΙΥ 811 {86 Ἰϑῦθι' Ῥϑυῖοα, Βμ ΠΥ τϑαρθθδυθ, πάθον 
8 Δύο θα ἴογτῃ, Ὀαὺ 5.111 ΘΒ] ΤΘΟΟΡΏΙΒ8Ό]6, ἴῃ Ὁπ6 7 ηηαθιιδ. 

5ο ᾿ῃπ0ἢῃ ἴοι 0π6 πηθϑύργβιοδὶ τϑ]ϑῦϊοηβ οἵ ὑμθ ἴλαθάο, ἡ ἈΪΟἢ 
ΘΏΔ16 8 ψ10 ρουΐθοῦ οουύθιηῦν, 11 τσ ϑοοθρύ ὑῃ 6 ὑμθοῦν οἵ ἀδνθὶορ- 
τηθηῦ ἡ ΒΙΟ 1 πᾶν ᾿ἱπαϊοαῦθα, ὕο βρη ἰὖ 0 ὉΠ6 τη164]6 ῬΙ]αἰοπίβτα : 
ἴῃ ἴδοῦ ἴῦ οομϑύιθαῦθβ, ϑοηρ ἢ ὑῃ6 Ποριῥίδο, ΟΥἿ ΟὨΙΘΙ ΒοΌΤοΘ οἵ 
Ἰηξογγηϑύϊοη ΡΟ ὑμ6 ἐππαϑιηθηῦθ! ὈΡΊΠΟΙΡ]65 οἱ ὑῃδὺ ῥῬϑυϊοᾶ. Τβ 
Θὔμ]1ο81 γϑ]δῦϊοηϑ 8.6 αἰδοῦθβθα ἴῃ ΑΡΡΘμαΙΧ 1, δηα ὑμϑυοΐουθ πϑϑᾶ ποῦ 
ἤθτθ Ὀ6 ανγϑὶῦ ἼΡΟῊ : ΙΏΟΥΘΟΥ͂ΘΙ ὉΠΘΥ 8.6 Οἱ ΥΘΥΙΥ͂ Β]ΠΟηὴῦ ΘΟΙΏρΘΡΔΌνΘ 
ἸηΡουύϑη06. ΤΟΥ ΟἿἹ ῬΥΘδθηῦ ῬΌΥΡΟΒΘ. [ὑ 15. ΔΌΒΟΙ αὐΘΙν ἸΏ ΡΟΒΒΙ]6 ὕο 
ἤχ 086 ῬοΒιοη οἵ δὴν ΡΙδύοῃϊο ἀϊϑίοσιαθ Ὀν 15 οὐβίοαὶ οοηύθηῦβ: 86 
τηθῦδ ΠΥ 5108] 5]Ρ.Ποθπ66. 8]Οὴ 6. ΘΟ αῦθΘ Ὁη6 ὙΘΙΥ 508] οἱ ῬῬ]αῦοβ 
ΟΥΚΘ ; δηα ὉΠ15 15 086. συ]46 )χ1χὸ τηϑῦ Τ}Ο]]ονν, 11 τγὸ του] ἀθύθυτηἸ 6 
ὉΠ. “ΟΙΌΘΥ οἱ 8611 ἀθνϑὶοριμθηΐῦ. 

8. 6. Ρογϑοηβ 0} {{)6 ἀϊαϊοσιιο. 

(() ΒΟΗΕΈΚΕΑΤΕΒ ὕμ6 ῬΒΠ]δβίϑη 15 τηϑηθοηθα Ὀγ ὈΙοσθηθ5 1,8 6Υ 115 
(σπιι 46), δίοπρ 1 ΒΒ οοαπύγγιηθηῃ Ῥαϑηύοηῃ Ὀ]ΟΚ]65 ἃηά ῬοΪ]γ- 
τηηδϑύοβ 816 ὕΠ6 ΟΠ ΔΙ ΚΙ δ Χ ΘΠΟΡὮ]]ΟΒ, 85 0Π6 Ἰδϑῦ οἵ 08 ῬγΟΠΘΡΌΤΘΘΗΒ. 
ΓΒΘΒ6 ταθῃ, ϑοοογάϊηρ' ὕο 086 Βδηθ δῦ ποῦν, ὑγογ6 βομοίδτθ οὗ ῬΆΙ]ΟΙδοΒ 
δηα Βιαγγύοβ, δηα ὙΘΥΘ 501} αἰῖγ ἴθ ὑἢ8 ὑϊὴ0 οἱ Αὐϊβδύοχθῃοβ, 086 
τη Β]οδ δα Ῥογιρδῦθυϊο, το νγὰθ ἃ ΘΟὨ ΘΙΏΡΟΥΔΥΥ ΟἹ ΠΤ ΒΘοΟργδβύοβ. 
ΑἸ πο Ἰκναῦθβ, ὉΠ6 β80η οἱ ῬΈΧΨΏΙΟΙ, 15 τηθηοπθα 1η ὑπ 6 θύῃ Ῥ]δύοηιο. 
Θριβύϊθ, 558 8, Ὀαὺ ὑμοῦο 15 πούβιηρ ὅο 5Βῃον ἘΠ θύμο᾽ 6 15 Ἰἀθηύοα] 
ὙΠ ὑμ6 ᾿Ομογαύθθ οὐ ὑπ δλαθάο. ὕμθῦθ τσϑϑ, ϑοοογάϊηρ ὅο {Π6 
οϑύδ]οριιθ ορνθηῃ ὈΥ ΔΙ Ὁ] Π ο8, ἃ Πϑθηῦηθ Ῥυυμδρογθϑδῃ οἵ ὑῃδὺ Ἡδιη6 ; 
ῬΡΙΠΟΙ͂ΡΑΙ αθαᾶθα βαρσοϑῦβ ὑμαῦ ΕΟ οἸγαῦθθ τη ἤᾶνθ ὈΘΘῃ δὴ 108] 8 
Ὀγ ὈΙχὺῃ ψο βούθα δὖ ῬΏΪΠΒ; Ὀαὺ 0ῃ6 ῬὨΙ]ΙαΒΙδ ΟΟΟΌΥΒ 85 ἃ ἀἸβυϊποῦ 
ῬΘΥΒΟΙ ἴῃ ἸΔηι Ὀ]1Ο οβ᾽ Πἰδῦ οἱ Ῥυυδρογθϑηβ. ἢ 

ῬΙαῦοβ ὁμοῖοθ οἱ Ἐοἢ  ἰςταύθβ 85 ὑ86 δααιϊύου οἱ Ῥῃθθαοβ παιγαῦϊνο 
ἷβ. 1υαἸοίουθβΒ. ΑἋ ἈΘΔΥΘΙ γγ88 ΓΘ Ό] θα γῆ ΒΟ] 6 1 βγιηρϑῦῃν ποῦ 
ΟὨΪν τι ὉΠ6 ομϑυϑοῦθυ δηα ἴδύθ οἵ ϑοίζγαῦθβ, θυαῦ αἰδὸ νι ΠῚκ ὑθδοῆ- 
ἴηρ. ΤῈ6 ΦΠΘΟΡῪ οὗ Ἰᾶθὰβ Ῥίδγβ ὕπΠ6 χτηοϑῦ πηρογίδϑηῦ ρᾶχῦ ἴῃ {8 
ΘΙ σατηθηΐβ βου θα ὕο δοκταύθθ, δηα πομθ σου 6 50 {Π|6]ν ἃ. ἃ 
Ῥγυμδρουθδῃ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΏΘΡ ὕο ὕθτ ἃ {ΠῚ ΠΡ Θδν ὕο ὑΠ15 θοῦ. ΤῈΘ 
Ῥγυμαρορθδῃ ἀοοίγίηθ οἵ ὨυΙΏΌΘΙΒ, ἃΒ ΑὐἹδύουῦ!θ 6115. ὑ8, ὈΟΥΘ 8 
ΘΟΠΒΙαΘΡΘ 18 Τϑϑθιη ΐδποθ ὑο ΡΙδύοβ 1468] ὑβθουῦῦ : δηὰ γγχθ τηϑὺ ψ78]]} 

1 ΕΒ οἸςναῦθβ, ἃ Το κυῖδῃ ΒΥ ὑΒαΡΌΡΘΔη, οπθ οὗ Ρ]αῦο᾽β ἰβᾷθῃθυβ, μ6 18 ΟὈΥ]ΟΌΒΙΥ 
ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ ΟἿοθῖο αδ ηΐδιδ ν ὃ 87: 1 ἃ αἀἠῇογομῦ τηδῃ. 
ΟἸοθτο 18 οοιγθοῦ ἴῃ βϑυίηρ ὑῃδὶ ἢθΘ νγὰϑ 

ε 



ΧΙν ΡΗΑΕΡΟ 

ΒΆΡΡΟΒΘ ὑμδὺ ἃ ἅπθ διηοιπηῦ οἱ οςκέψις ἐν τοῖς λόγοις ψο]ἃ ΥΘΠαΘΥ 8 
1Τη06}Πρσοηῦ Ῥγυπδρούθδηῃ ἃ Το ϑαν τορι θηῦ οἱ ῬΙΔθΟΠΊΒΤη. 

(8) ῬΗΑΕΡΟ γγᾶβ ἃ τηϑῃ οὗ τθοῃ σγθδῦθυ πούθ. ΑΔ πϑύϊνθ οἱ ΕἸ15, 
[6 γγᾶὰβ ἰδ κθῃ ὈΓβοΠοΥ ἴῃ ὉΠ6 8 τψαρθά Ὁγν ϑραιύα δηα ΑΥΒΘηΒ ἀροη 
ἢἷ5 ὁοππύσν, Β.0. 401. Ηδθ [5 β8]4 ὕο βᾶνθ Ὀθθη ὈΓουρἢῦ ἃ8 ἃ 5Ϊδνθ ὕ0 
ΑΥμθμδ ; Ὀυῦ μἷβ βουνιθααθ οομποῦ μᾶνθ θ6θη οὗ Ἰομρ' ἀπ  Ό]0Π,, Β51Π06 1 
899 γγ ἢπᾶ Βῖτη ἃ τῃϑιηθοΥ οἱ ὑπ6 ϑοκτγδῦϊο οἶτοὶθ; δοοογάϊπιρ ὕο ΑὉ]ῈΒ 
ΟΘ61 115 (Π 18) μ6 νγᾶβ γϑηβοιηθαᾷ ὈΥ Κθρθβθ, δῃᾶ, ἴῃ ὑμθ ψογβ οὗ 
Ῥίορθπθβ, τοὐντεῦθεν ἐλευθερίως ἐφιλοςόφει. ΗΘ 566 18 ὕο ἢδῦθ Ῥοβ- 
Β658604 ροηπίπθ ὈΒΠ]ΟΒΟρΡ μος ΔΌΠΙΌΥ ; θη ἴδον ὑπ6 ἀθδαῦϊι οἱ ϑοΚγαῦθϑ 
6 γϑύυσηθα ὕο [15 οὐ ΘΟΌΠΙΥΥ, ΠΘΥΘ Π6 ουπαοα 086 ἘΠθδη 560Π00] : 
0ῃ6 βϑῖηθ ὑγΏΪο, ἰδοι 105 ὑγδηβριϑηϊαθοη ὈὉΥῪ Μαομηθαθιηοβ, Ὀθοϑιηθ 
Ὀούδο Κπονῃ 88 86 Εγχούγδη. Νούμίηρ ἀθἤηϊῦθ βθθῖηβ ὕο βὰν ὈΘΘη 
ΤΘοοΙἀ6α τορϑιϊηρ ὑΠ86. γἱθΒ οἱ ῬΠδθᾶο; Ῥαῦ ῬγΟΌΔΌΪΥ ὉΠ6 Υ ὈΟΓΘ ἃ 
ΘΟΠΒΙαΘΥ 8,016 Τοϑϑιη ϑηοθ ὧο ὕμποβα οἵ ΕΚ] θάθθ, ταῦ βοὴ ἢ 18 
ΟἸθθθθα ὈΥ 86 βαϑισιϑὺ ΤΟΙ ἴῃ ἃ Ῥδβθαρθ αποῦθα ἴῃ 1)ῖορ. ΤιδοΙῦ. 
1 107: 

ἀλλ᾽ οὔ μοι τούτων φλεδόνων μέλει: οὐδὲ γὰρ ἄλλου 
οὐδενός, οὐ Φαίδθωνοος, ὅτια γε μέν, οὐδ᾽ ἐριθάντεω 

Εὐκλείδου, Μεγαρεῦειν δα ἔμβαλε λύοσςαν ἐριαμοῦ. 

Α ὉΘΠαΘΠΟΥ͂ [ο ἐριακὸς οΘΙΡ Δ] ΠΥ ΟΠδυθιούθυ 566 15 Βυθύγδη ΒιλοοΘβΒ0 0 
Μομθάρομαοβ. Ῥῆδθᾶο οομπιροϑθα αἰϊδίοριιθθ, ὑγβογθοῦ ὑῃ6 πϑίηθθ οἱ 
ΒΘΥΘΥΔΪ 806 σΊγθῃ ΟΥ̓ Πιορθηθθ [ϑογῦϊαθ ΠῚ 105: οὗ ποβθ ΠΟΎΤΘΥΘΥ 
ΟὨΪΥ ὕνγο 816 5814 Ὁγ Πίοσθηθθ ὕ0 6 ἀπάουθύθα!]Υ σθηυΐηθ, Ζώπυρος 
δηα μων. Α ἔγαρτηθηῦ [ΠῸΠ] ΟΠ ΟἱἨ ἢ15 ΨΟΙΚΒ 15 ὑμπ18 ὑγϑηβ]αῦθα ὈΥ 
ϑθηθοδ ᾿ριὶβί. ΧΟΙΝ 41 : τηϊηπῦδ αυϑθαδϑιῃ 8Ε]γ,8 118, οατη. τηογαθηῦ, ΠΟῚ 
βϑηὐυπηθυν : δᾶθο ὕθῃμβ 1118 οὺ [8116 8 1ὴ Ῥϑυ]οα] χη [Ὀ6]]1Ου] γα, ὌΓ. 
ὝΘΙΥ811] νἱβ οϑῦ: ὕσσηου ᾿παϊοδῦ ΤΠΟΥΒΌΙΩ, ϑῦ ἴῃ 080 ὕπτηοῦθ ΠΌ]] 1 
γΟΪηπΒ Δρραιοθῦ. 1άθη Ὁ1Ὸ0] 1ῃ σομγθυβδύοηΘ Ὑ]ΓΟΥ ΤΩ ΒΘΡΙΘΉ 111 
ουθηϊθῦ: ποὴ ἀἀθρυθηῃθηάᾶθθ, ααθιηϑατηοαάθχτη δὰὺ αὐαϑηάο Ὁ01Ὶ ῥγοβϑιῦ, 
ΡΓΟΐαϊθβ ἀθρυθηθηάθθ. ΤῊΘ πϑδῦμθϑβ οὐ ὑΠ15 βίτη116 νχοι]α θα Ὁ ὕο 
ΒΌΡΡοΒΘ ὑπαὺ (6111π5 νλχῶβ π501Η84 1 {Π6 Θρι ῃϑὺ “ϑατηοάπτηη δ] θρϑηῦθβ, 
γΥΠ1Οἢ ἢ6 ΔΡΡΙ165 ἴο ῬΠδΘαΟ᾽ 5 ΜΓ ΌΠΏΡΒ. 

Ῥῃδοᾶο νγὰβ θυ ἀθηΌ]γ ἃ ΒΡ6018] [ϑυυουνῦθ τι} ϑοκγαῦθθ ἃ 566 118 
[0 ϑδγθ Ῥθθὴ ΠΙΡΏΪΥ οϑύθοιηθα ΟΥ̓ Ὁπ6 οὔ οκγδῦϊοβ:: οΟἱἨ ὙγΒΟΙΣ 
Αἰβομϊηθθ 15 8818 ὕὉ0 πᾶγθ ὀοΟΙηρΡΟΒΘα ἃ αἸδίοριθ 081166. ὈΨ 15 ὭϑΙΉΘ6. 
ΤῊ6 ΘΒΤΟΠΟΙΪΟΡῪ οἱ [15 1116 15. ἀΠΚΠΟνη ; δῦ ὕπΠ6 αθαῦῃ οἱ ϑοϊκγϑῦθϑ 
πον Υο 6 ἀΡΌΘΔΥΒ ὕο Βᾶνθ ὈΘθη [100186 τοῦ ὑπᾶῃ ἃ γουΐθῇ. 

(111) Οὐποθιηΐηρ ΑΡΟΙΤΟΘΟΒΟΒ οὗ ῬὨΘΙΘΡΟΩ νγο Κη 110016 θΘγομπᾶ 
νοῦ Ρ]αῦο Πδ5 [018 '5. Ηθ νψδβϑ ἃ Τηϑη οἵ ΠηραΪ]θῖνο δηα ρδβϑιοηδῦθ 
ὑθιηρογϑιηθπῦ, ἢ δα σαϊπθα δἴτα 0ῃ6 πϑῖηθ οἵ ὁ μανικός (οἴ. 
βγηνροδίιην 175 Ὁ), ἔθυυθηῦ]ν οὐΐδομθα ὧο δοκτδῦθβ, θὰῦ ἔγρθαθηΌ]Υ, 
ἴῦ σου] βθθιῃ, ποῦ ΨΘΙῪ ΡΟΟα ΘΟΙΏΡΘΗΥ ο Οὔμθ᾽5 (ϑγηῦρ. 1. 1. καυτῷ τε 
καὶ τοῖς ἄλλοις ἀγριαίνεις πλὴν ζωκράτους.). ΧΟΠΟΡΠΟΉ τοίδιβ (ο 



ἸΝΤΗΟΌΘΟΤΙΟΝ χὶν 

Ὠϊη ὑμψίοθ: ομοθ ἴῃ ἰΜεῪηινογαίίία 111 ΧῚ 17, ογο Π6 15 β8]α ο Ὀ6 
ἸΠΒΘΡΘΥΘΌ]Θ ἴσοιη ϑοκγδύθβ,; 8Ππα δρϑῖη ἴῃ ὑῃ6 ““ροίοσῃ ὃ 28, ΏΘΓΘ 
ΧΘΠΟΡΠο ἀρδίη ὑθϑῦιῆθθ ὕο 15 Βύοηρ δ θούϊοη ἴον Ἠ15. τηδϑῦου, θαῦ 
ΒΌΡΤΩΔΌΪΒ65 πἶτ 885 ἄλλως εὐήθης. ΗΘ 15 οἵ πὸ ῬὈΒΠΟΒΟρΡΙΙΟΔΙ 
ἸοΥύϑ06. 

((ν) ΞΙΜΜΙΑΒ νγὰθ ἃ πϑύϊνο οἱ ΤΏΘΡοβ, θτθ ἢ6 δὐύθμαθα {Π 68 
Ἰϑοῦύυγοθ οὗ ὑπο Ῥγύμερογθδῃ ῬΆΠ]οΪδοθ. Ηον Ἰοηρ ἢ6 δα βθθῃ ἃ 
ΘΟΙῬϑΏΪΟΙ οἱ ϑοικγαῦθβ 15 ἀηκηόνγῃ, θαὺ θοῦ Π6 8δπα ἢΪ5 [τθπα Κϑ068 
ΘΙ δὖῦ ὑπμ6 {6 οὗ {Π61} γϑβϑίάθηοθ ἴῃ Αὐμθηβ ΘΙ γοῦηρ ΠΊΘἢ 
(νεανίεκοον, 89 Α): δἰζουνγαι 8. ἢ6 βθϑῖηβ ὕο Πᾶγθ δοαυϊθα 8. ΘΟῃΒ1461- 
8016 τοραύδθϊοη. Ηθ 15 τηθηθ]οη θα 1ὴ 0η6 βἠαθάγι8 242 Β: δοκηδίαβδ. 
γΟΥ͂Β ὑμδῦὺ ΠῸ Οὴ6. ἢδ8 οδαβθα ὉΠῃ6 ῥγοαπούϊοῃ οἵ τηογθ λόγοι, νυ μϑῦΠ 1 
ΘΟ ΡΟΒΘα ὈΥ͂ ΒΙΤΉΒ61Ε οὐ ΟΥ̓ οὔμουβ, ὑπδὴ ῬΒΘΘαΙΒ ; αἰνγανγβ ϑχοθρύηρ 
ΠΠΏΤ188----Ο μι αίαν Θηβαῖον ἐξαιρῶ λόγου. ἴῃ Οὐγήο 4Ὁ Β ΦΙΤΏΤΊΪΔΒ 15 
5814 ὕο δᾶνο Ὀγουρῃῦ ο Αὐῃθηβ ἃ βυϊποϊθηῦ βύτῃ ὅο οἴἴβοῦ ὑΠ6 Το ]θᾶδθ 
οἱ δοκγδῦθβ. ΤῈῊΘ τηθᾶρτθ πούϊοθ οἵ Βἴπη ἴῃ Πιορθηθδ ΠϑουῦϊαΒ Π 124 
15. ΤΏΘΥΘΙΥ ἃ οϑίθ!οριιθ οἵ ὑνγθηύγ-Πγ66 αἸα]ορσιιθβ οἱ ὙΠ] ἢ Π6 νγϑϑ 5818 
ἴο 6 ὑμ6 δυΐμου. Ϊῖῃ ΡΙαύδγοῃ οἷ6 σογυῖο Ῥοογαΐιβ 8 17 ΙΧ ἶδ 5 15 τηδα 8 
ὕο 580 ὑῃαὺ 6 βὑυαϊθα ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡΩν δῦ ΜΟΙΡΠΙΒ ἴῃ ΘΟΙΏΡΘΗΩΥ τ] Ρ]δύο 
δα ἘΠῸορίοη οὗ Ῥαραγθῦμοβ. ΤῊΙ5 15 ῬΥΘΟΟΥ πραυ]ν ὉΠ 6 σαμῃ ὑοῦ! οἵ 
ΟΌΤ ἸΏΤΟΥΤ ΘΌΙΟΙ ΘΟΠΟΘΡΏΙΠρ᾽ Ὠΐτη. 

(γ) Οἱ ΚΙ ΒΕΒ ϑαιδ}}γ 110016 15 Κπόνγῃ, ὈΘγομα ὑγῆδῦ νγθ 1ΘΔΓ ἔΡΌΙΩ 
Ἢ6 Ῥίαθάο. Ἰ)ιορθηθθ 58 ὺἷ5 Ἰη 0] 7 Κέβης ὁ Θηβαῖος. καὶ τούτου 
φέρονται διάλογοι τρεῖς Πίναξ, Ἑβδόμη, Φρύνιχοσ. Α' ΟΟΙΩΡΟΒΙΠ]ΟῺ 
Ῥυγρογύῃρ ὕο Ὀ6 ὑμ86 Πίναξ οἱ Κϑῦθβ 15 501} οχύδηῦ; σὺ ὑπ γ6 οδῃ 
Ὀ6 πὸ ἀοαθῦ ὑμαῦ 1Ὁ 15 Βρυγοῦβ. ΧΘΠΟΡΠΟΩ ταθηὐομβ Ὠϊτη ὑὕψῖοθ (}7}6Ήι. 
Τ 11 48, ΠΙ χὶ 17), θυῦ δα5. Ὠούμίηρ ὕο οὐὐ Κποσ]θαρο. Ηθ, {8 
ΘΙΤΊΤΉΪδ5, Οἴθγθα ὕο ἔὰγη15} ἔπη ὕο βθοῦσθ ὕμθ σὑϑίθαβθ οἵ δοκγδύθβ 
(ὐγίϊο 45 Β). Δπα {Π15 15 811 ὕΏθγο 15 ὕο 061} οἵ Ὠΐπη. 

Ὑϑῦ 0815 ΤΏΘΡδη ρϑῖγ, 110016 85 15 Ἰξζηονσῃ οἱἨ ἁ ὑΠ61: [1ν 685, 0711} ΔΙ νγαῦ 5 
Ὀ6 [Δ]] οὗ Ιηὐογθϑῦ τη οὔτ οΥϑβ, θθοδῦβα οἵ ὑπ6 πηροτύϑηῦ ρᾶῖὺ ὑμὸν 
ῬΙΔΥ ἴῃ ὑΠ15 αἸἰϑίοσιιθ. ΓΘ ἃ Ὀοὺἢ ΑἸ1κ6 ραϊηὐθα ἃβ δγάθηῦ ἸουθαΒ 
οὗ ῬΒΠοΟΒοραν, Κϑθ δα ΘΔΡῸΙ ΒΘΘΙΌΠΘΙΒ δου ὑγαῦῃ. Βοῦῃ ϑυἹα θην 
ΘΠ]ΟΥ θα 0Π6 Θδβύθθιῃ οἵ Ῥ]αῦο 1ῃ 8 ἰρῇ ἄθρῦθο; θυῦ [Π6 ὈΒΠ]ΟΒΟΡΙΘΙ 
Ὠδθ βιιοοθθραθα ἢ ἃ ἴον ΠΙρῃῦ δηα βαθύ]θ ὑοποβθθ ἴῃ ὉποΥΟ ΡΥ 
1ΠαἸν]ατι8]1581η0 ὉΠη6 ὕνγο τ0η: γ7096 οϑηποῦὺ τοδὶ Ὁῃ6 λαθάίο νϊυπουύ 
ὈΘΙΠρΡ' ΘΟΠΒΟΙΟᾺΒ οἵ 8 τηϑυ]ςοα αἸΠοΡθηο6 1η ὑΠ 6 11 ὑθιρουϑιηθηῦ. δΙσητη1δ8 
15 ΒΟΙ Θυδὺ αΥ̓ΘΘΠΙΥ 86 ῬΙΌΠΘ ὕὍο την βυ!οἸβιη : ἢ6 15 Ἰη 6 ]Πσϑηῦ δηᾶ 
Βυτηρδύμουϊο, θαῦ ποὺ ἴγθθ [τ] νϑρΊΘΏΘΒΒ; Π6 15 ϑρῦ ὕο Ὀ6 τη]Β]6α ὈΥ͂ 
ΒΆΡΘΡΠΟΙ) [ΠἸΓΘΉ ΘΑΒ68, 6.0. Οἡ 86 Βα] θοῦ οἵ Πϑιτηοην ; 8Π6 ἢΘ Βοι 68 
λανθάνει ἑαυτὸν οὐδὲν εἰπών, ἃ5ϑ ἴ1ὰὰὶ' 76 Ὁ. Βα {ΐμ6 τη 0]]Θοῦ οἵ 
ΚΟΘΡΘΒ 15 ὈΥσῦ δηα ΚΘΘη ἃΒ 8 Βυγογα : 6 Πδ5 δὴ ΔαΤΗΙγ 8016 ἔϑοα ῦν οἱ 
βθϑῖίηρ ὑ6 ροϊηῦ 8δπα τηθκίηρ' βυγαισῦ ὑονγαῖαβ 1ῦ ; 811] Ἀ15 ΟΥ̓ ΟΙΟΊΒΙΩΒ ΔΙΘ 

αἀοἤηϊῦο ἃπμα ῬΥθοῖθ6 δηα δΙπι6α αὖ ὕΠ6 προᾶγὺ οἵ ὑ86 τηϑῦϊθι ; ἢ6 ῬΟββθ58685 
ὍΠπ6 Ἰηνϑὶθ Ὁ] 6 αὐϑ|1ὺ} οἱ δἰνγαγβ Κπονίηρ ΘΧΘΟΌΪ τδῦ. ἢ6. ὨΙΤη56|} 
ὩΤΘΘΤΒ, ΘΠΟΠ Π6. ΜΨ1] ποῦ ρᾷᾳῦ ἋΡρ νι δὴν ΠδΖηθῆβ οἱ ὑποιρηῦ [Ἰη 



ΧΙνὶ ΡΗΑΕΡΟ 

οὔμθυβ. Ηθ 15 ῃοΐϑ]6 ἴοι' ἢ15 πραγματεία, ἴΟΥ᾽ ὈΘΏΘΟΙΟ ΒΙΥ ΟἸ]ΠρῚπρ ὕο 
ὍΠ6 αἸΘΘΌΟΙ Ὁη01] 1ὖ 15 51066.ῳε ὕο {86 νΘΥΥ̓ Ὀούδομη : ἢ6 15 ὕὉ868 δαγαθβϑῦ 
ΟΥἨ 481} τηουύϑ]β ὕο ὁΟΏΥΊη66, γϑὺ ῬΘΥΙΘΟΌΪΥ ορθὴ ὕο Θοην]οὔοη σΠΘη 
ΟἼΟ6 ἃ βθ 5, οῦΟΥ δυσατηθηῦ πᾶθ Ὀθθη ἰουημα. Τῦ 15 δἰνγαγβ ΚΘ068 
ὙὙ00 δῦ ΘΥΘΙΥ͂ ἱπηροτύδηῦ ροϊηῦ ᾿πἤμπθηοθθ ὕμ6 οουϊθθ οἱ {Π6 αἰδίοραο: 
ἢθ σίνϑβ 06 τ θοβθδρθ ἔτῸ1Π] ἘπΊΘΩΟΒ ὙΠΙΟἢ βύδυῦβ ὕ86 ὅΧ0186 αἸΒΟΌΒΒΙΟΗ 
(60 Ὁ); π6 ᾿ἰπϑιϑῦθ. οὴὐ Ῥϑίηρ ἰο]α -ὮΥ βυϊοϊᾶθ 5βοῦ]α 06. ὉΒΙθα] 
(61 Ὁ), δηα μον ϑοκγδύθβ. οῃ ψϑοοῖηθ ἀθαῦῃ τιῦποαύ οοΟΠΓϑα]οὐ] πη ρ' 
Π1Β. ΟΥ̓ΤΏ ὈΓΙΠΟΙΡ]65 (62 0); μ ροϊῃηῦβ οαὖῦ ὑμδῦ ὑπ6 αιθβύϊοη οἵ {Π6 
50} 5 ̓πητηου αν πιϑῦ ὍΘ. ταϊβοα (70. 4): Β βυρροβῦβ ὉΠ6 ὉΠΘΟΥΙ͂Υ οἵ 
ἀνάμνησις (72 Ἐ); δηα ΠηΔΙΪνΥ μῃ6 ὈΥΏΡΒ ἴουνασα ὕμ6 ΟὈ]ΘοῦΟη ἴῃ 
87. Α, ἡ ΏΙΟΒ βμονδ ὑμδὺ μ6 85 ἔᾺΠΥ ργαβρθά ὉΠ6 ργθυϊοσβ διριπηθηῦ 
ἴῃ 811] 105 ὈΘΘΙΊΏΡΒ 8η6 ὈΘΡΟΘΙνΘΒ. ΘΧΘΟΌΪγ ὑγηδῦ 15 Υϑαθγθα ἴου 1ὐβ 
οοιηρ]ϑύϊοη. Τὰ. ΘΥΘΥΥ πηρογύϑηῦ 556. ὕ1 5 ὌΡΟΏ ΒΟΙ16 Ῥου ϊηθηῦ 
γουηδῦῖκ οἱ ΚΚοῦοθθ. ΤΠ6 Ομ] οοπὐτιθυῦοη οὗ ΘΙΧΏΤΏΙ185 15. ὉΠ 6 αἸΙΒΟΌΒΒΙΟΙ 

ΟἹ ΠΘΥΤΠΟΏΥ͂ ; ΨΏΙΟΙ 15 Ἰηἀθ6α ἃ ὑῃθοῦΎ ὑμδὺ τηδῦ πθϑαάβ θ6 ἀορεῦθα, 
Ὀυῦ ὙΒΙΟΉ, 85. 1 ἤϑγθ βῇοψῃ, ἀοθ5. ποὺ δἰϊοῦ Ὁμ6 Ῥοβιθίοῃ οἵ ὑμ6 
αθιημοηβ δύ] ἢ ; ΠΟΙ 065 1ὖῦ Βῃον ὑπδῦ ἢ6 ἢ85 τηδβύθγθα 6 δυριιχηθηῦ 
{πκ6 [18 οἰϑαυϑι-θϑα θα οοϊηρϑηίοη. Ὑϑῦ, ὃ5. ϑοκγδίθβ βαῦβ οἱ Ὠΐτη, οὐ 
φαύλως ἔοικεν ἁπτοχιένῳ τοῦ λόγου: ΒΘ 15. 8. ΒΙΠ060 16 8η4 ΖΕΔΙΟΙΒ 
Ἰονοὺ οἱ ὑγαύῃ, δηα ποῦ ἀμνγουῦην ο 5Π8γθ ὑῃ 6 ̓ πητηουύα ν᾽ ὙγἘ10} 
ΡΙαύο μδθ Ὀοδύονθα δὺ Ἰθαδῦ Ὄροη ὑμ6 ἴϑιηθ οἵ ὕμθβθ ὕνψο ΤΠθΌϑη 
γ]Θη68. 

(01) Οἱ ἃ ρουβομᾶρθ 80 γ706}} Κηονγῃ ἃβΒ ΚΑΙΤῸΝ 1ὖ 15 ΠΘΘΑΪΘΕΒ ἴῸΥ 
1η6 ἤο 58. Ιῃ0ἢ} : ἃ ἴθ γΟΥΒ. ΘΟΠΟΘΙΏΪΗΡ Ὦ]πὶ 0011 ΘοΙῬ]θίθ 0818 
ϑοροιχηῦ οἱ {86 1ῃὐου]οοαύουβ. Ἠθ γγαθ ὑπη6 οἱαοβῦ δηα αδδιθδῦ [ΠἸθηα 
οὗ Βοϊκταῦθβ, ἃ τηϑη οἵ γγϑα] ἢ ἃ ροβιῦοη 8η6 οἵ ΒΙΡἢ) ομδιϑοῦθυ, ἢῚΒ 
βυιαρδύην σι οκγαῦθβ σσῶθ ῬΥΟΔΌΪΥ το τοῦθ ῬΘΙΒΟΏ8] ὑῆϑη 
τη 6] θοῦ] ; ῬΙ]αῦο᾽Β ῬΙοῦαγΘ οΟἱὁὨ Ὦ]Π 15 88. οἱ ὃ ΒΘΏΒ1Ό016 δηα 1 η6]}Ὁ τηϑῃ 
Οὗ ὑΠ6 ψοῦ]α, ἸοοϊΠηρ ΡΟῚ 116 τότ ὑμ6 ροϊηῦ οἱ νἱϑθνν οὗ δὴ ποποϑϑῦ 
Αὐμροηΐϊδη φσϑηθοιϑη, ὰυὺ ψιῦπουῦ 8 οδρϑοὶῦν ἴον ῬΒΙ]ΟΒΟρΡν. 
Τπαθ6α, 1 Ὁπ6 δηθοαοία ἴῃ δἰ μἰγαάσηνιιβ 504 Ὁ [0]]. 85 δὴ ἰουπαϑθοη 
ΟἹ ἴϑοῦ, ἢΘ ΤηΔΥ ΒΟΠΊΘΌΙΩΘ5. ἤᾶύθ Τϑιηοηβύγαθθα ὑγῦ ἢ Π1Β5 ΡΙΘ Πα [ΟΥ̓ Ὠ5 
ῬΒΙ]ΟΒΟρΡ οὶ] Θοσθη τ ]οῖῦ1θ5. Πιόρθηθθ [ϑοΡΌα8 ΒΟ ΥΟ (1 121) 
ϑῖνοβ ἃ ᾿Ιδῦ οἱ βϑνυθηΐθθῃ αἸδίοριιθθ δὐυιθαῦθα ὕο ᾿ΐπη, βουιθ οἵἩ ὑγΒ1ῸῈ 
Ὦδγθ 5.0}. ΘΙ  ὈΙΪ]ΠΟῸΒ {101605 85 περὶ τοῦ γνῶναι, τί τὸ ἐπίςταςθϑαι: γ78 
δ ΒδΡΪν ΒΌΡΡοΟΘΘ ὑμαῦὺ ὑῃθν οοηυρυῦθα το ὕο Π6 βο]αθοη οἵ 
ὕπ686 ῬΓΟΌΙθηθ. ΙΟΡΘΏΘΒ ΒΌΠΙῚΒ ὌΡ ὑμ6 ὕγχσαρ 1ηϊογοϑῦ οὐ 86 τηϑῃ 
θη ἢ6 β8γΥ78 οὗτος μάλιςτα φιλοετοργότατα διετέθη πρὸς Γωκράτην, 
καὶ οὕτως ἐπεμελεῖτο αὐτοῦ, ὥςτε κιηδέποτε λείπειν τὶ τῶν πρὸς τὴν 
χρείαν. 

(11) ΤῊΘ. οὔ  ὀοιαρϑηϊοηβ οὗ δοκγδίθθ ψγὴ0 676 ΜΙ  Πΐτη δὐ 
ὍΠ6 ᾿αϑύ, Ὀὰὺ ψγῆο ὁ ποῦ βρθδῖκ, δῖθ Κα! οθα]οβ, 086 βοὴ οἵ Κυίίοῃ : 
Ἡϑυμορθηθβ, β0η οἵ ΗΠΡΡΟΏΪΟΒ, ἃ ΒΡΘδΚΘΥ ἴῃ 086 Ογαΐψίιβ,, ἘΡΙΡΘΙΘ5, 
50η οἵ ΑΒΌΡΒΟΗ ; ΔΙβομίηθβ, βοὴ οἱ ΟἸδυῖπμοβ. ἃ 58|158ρ6-86116:, ΟΥ, ὈΥ͂ 
δΠΟΌΠΟΥ ϑοοοιιηύ, οἱ [γϑϑηΐαβ; μῃ6 νγὰβ ἃ ποίθα ΟΚΡαῦΪς δηαᾶ {6 



ΙΝΤΗΟΌΘΟΤΙΟΝ ΧΙν 

διαῦΠοΟΥ οἱ οἰἱσῃύ ἀϊδίορσιοθ (Π1ορ. 1 ϑογῦ. 1 64); Απύϊβύμθηθθ, ἐοαηα ον 
ΟἹ Ὁ16 Ογηΐοβ ; Κύρββιρροβ, ἃ γουῦβ ἰῃὐγοαποθα ἴῃ ὑμθ Μ᾿ υἐγαθηνιδ ; 
Μϑηθχθηοβ, 500 οἱ ριηόρθομ, σγι0 οἴνθβ ΒΒ Ὡϑιὴ6 ο ἃ αἰδίοριθ : 
ῬΒδιΔοηαδβ, οὗ τ ουα γγχὸ ΚΟΥ ομἱγν ὑμδῦ ἢ6 νγὰβ ἃ ΤΘΌδη ; ΕΛ ΚΙΘΙ 685, 
ἴουηῃᾶον οὗ ὕπο Μορδυῖδη 808Π00]:; δηα 18 ΘΠ ΤΓΟΡΡΒΙΟΏ, α]θὸ ἃ 
Μορατῖδῃ. ΟΥὨ ἐῆ:686 811 θαὺ {88 Ἰαδὺ ὕῃγθ6 ἃ1.8 ΔΥΠΘΏΙΔΉΒ. 

1 Δρρϑμᾶ ἃ Ἰἰδὺ οἵ δαϊθομβ οὗ ὅπ6 Τλωθᾶο δια ΟΥΠΘΥ σου 8 οὗ στ] ἢ 
Ἐ Βδγθ τηϑαδ τ|86. 

ῬΙαθοηϊα ῬΏδθαο ρα. Υγυυθηϑοῆ. 
Ἡ θ᾽ μαοΥΐ. 

» Αβῇ. 
Οδααθ65. 
γ᾽. γναρηου. 
υθ]]Θ τη Β θα] οη ἃ 5 Γϑιοα 6116 Ὀγ 

ὙνΟΒΙγαρ. ΓΒ 15 Ὑθῶ}}ν ἃ νΔΙΙΟΥ ΤΩ 
θα] 1οη, ὁΟη ϑιη]ηρ; Πούθ5. ὈΥ̓͂ τηοϑῦ 
ῬΥΘΊΟΙΙΒ ΘαΙΟΟΥΒ 8πα Ὁ ΟΒΪγΔΡ 
ΒΙΤΉΒ6]1. 

ΡΙαύομ᾽ 5 Ῥῃδθάοῃ ἴν ἄθη Θομα] σθυδῦοῃ οὐκΙᾶτῦ νοὴ 
Μαγύϊη Ὑ οΒΪγ. 

ΟΠ ΖΒ ΟΥἿὉ108] ϑαϊ οι οὗ 86 ῥλαδίο. 
ἨἸΥΒΟΠΙΡΒ. ,, νὴ, ᾿ 

ΘΟΒ]ΘΙΘΙΤΏΘΟΉ 6.5. 1 Υοαπλούϊοη, ὑγϑηβ]δύϊοι δηα ποΐθ8. 
ΡΙαῦοΒ ῬΏδθάο 1106 γ8}}ν ὑγϑηβὶαῦθα Ὀγ Εἰ. Μ. Οορϑ. 
ΟἸψιηΡΙΟΔΟΥῚ Ομ ] δ ἴῃ ῬΏΔΘάοΠΘΠι. 
Ἡθυτϑηη ϑοηχηϊαῦ. ἸΚΥΙΙΒοον Οὐτηϊηθηῦα σὰ Ρ]δύοβ 

ῬὨδοάοηῃ. 
Βοῃῖύζ. Ῥ]δύομίβομθ ϑύμα!θηῃ. 
Αβῦ, Ρ]δῦοβ Τϑῦθηῃ ἀπα Θομν θη. 
Ηθρ6]. Οθβοβιοῃῦθ ὅθ ῬΒΠΟΒΟΡΙΙ6, Ρ]δῖο. 
Ζ6116ν. ῬΒΠ]οβορμῖα ἀθν ατιθοβθη. 
ΤΘΙΘΠ τ 16 υ. ϑύπαϊθῃ σὰν Οθβομιομῦο ἅθι Βορυδ, δηᾶ 

16 ρ]αθομιβοηθ ἘὟΘρΘ. 
ΘΟ ΘΉ ΖΒ ΟΥἸΌ]08] τ πρΒ οα Ῥ]αύῦο᾽Β ὑθχύῦ. 

ΘἼΠΟΘ. 815 ἴῃ ὯῸ ΨΜΠ|ΙΒ6 ργθύθηδβ ὕἤο ὍΘ ἃ οΥ0168] οαἀϊθίοι 1 Πᾶνθ 
Ὁπουρηῦ 1Ὁ ποθ ]685 ὕο οσῖνθ 0Π6 τη85. ὑϑϑϊπρδ πὶ ἔμ] : ὑΠ15 του] πᾶν 



χίν ΡΗΑΕΡΟ 

ὈΘΘῚ Τ]ΘΙΘΙΥ ἃ ΤΟΡΙΟαπούοη. Οἱ ΟὔΠΘΙ ἸΏΘη 5 σοῦ. ΕῸΙΪ 8ἃ}} ΠΟ 8.6 
Ἰηὐογθϑῦθα ἴῃ ὑ8μ6 ὑοχὺ οὗ Ρ]αῦο {86 δαϊδίοῃ οἱ ϑοθδηζ 15 ᾿Π]ΒΡΘΗΒ8Ό]Θ : 
δ ὑπ Τϑϑαϊηρβθ οὗ οὔθ ΤΏ85. 816. σίνϑῃ ὈΥ σύ] ράῦτη δηα ΒΘΚΙΚΘΥ. 
ΒΟΥ ΘΙ ὈΘΥΊΩρ ΠΘΥΘΡΌΠΘΙ655 ΠΟῪΣ τ 0} 1Ὁ 15 ὕο ὉΠ6 γϑϑαθυβ ΘΟΠΘΏΪΘΏΘΘ 
ὑμαῦὺ Β6 5ῃουᾶ πον οχϑοῦν μον ἴδ μ6 οὐῃ ὑγαδῦ ὕμ6 ὑθχῦ Ὀθίουθ 
Εἴτα, 1 πᾶν ἄτϑνγῃ δυθθαύϊοι ἰπ {86 ποῦθϑ ὕο ΘΥ̓ΘΡΥ͂ ὁ886 ἴῃ ὙΥΏΙΟῊ ΤῊ 
γΘϑαἸηρ' τηϑῦθε 8} ἀπο 5 ἔγοτῃ ὑΠ 8 γη858. 1 μδνθ 8180 τηδυ θα 8}] πούθ- 
ὙΓΟΡΌΒΥ ῥοϊηΐβ οὗ αἰ ἴυθμοθ ἔτομπι ὕνγο οὗ 86 ϑαϊυ]οπβ τ Β]Οἢ. 816 1ῃ 
Ἰηοϑῦ ΘΟΙΠΠΊΟΙ 1186, Υ1Ζ. ὑπΠο86 οἵ δία! ] δατα δηα οἵ π6 ΖύτΙοἢ θα]ῦοΥβ. 
ΑἸ580, βϑϑίηρ ὑμπϑῦ ΤΥ ὑθχὺ 15 βαβθᾶ ὍΡομ ὑπδῦ οὗ ϑοβδησ, πᾶν πούθα 
8.1} τὴν ἀθρδυθανοβ ἔροσι Π15 γθϑάηρθ. Ὑ Πούθνον 1 πᾶνθ ᾿ϑα ΟΟΟΔΒΊΟῺ 
ὕο Τοίθυ ὕο ὑπ ἔουι τη85. απούθα ὉΥ Βΐτη, 1 μᾶνθ δϑαορύθα 0}Π}6 ΒγΙΩὈΟΪ5 
γγ 10 ἢ6 885 ΘΙΩΡΙογΥΘα ἴο ἀθηούθ ὑἤθιη ; ὕμθβθ 816 δἃ5 10] ΟΥ͂Β : 

Β Ξ- ΟἸαυ δὰ σιν ΟΧΟΠΊΘΏΒΙ5 θῖνα Βοα]θιϑηῦβ. 

σΞΞ Οὐ υβίϑηιβ 5106 ΤΡΙΠΚΘΏΒΙΒ. 
Ὁ Ξ- γρῃρύμπ 188. 
Ἐ --- ΒΟΘΒΘΙΙΟΏΙΒ ΠΌΘΟΥ θῖνα γοηρύμβ [84. 

δ] ]ϑαιη δηα ὑμ6 Ζίσιο θαϊθϊοημ 8ῖ6 αἀοποίθα ὈΥ δῦ. δα Ζ. 
γοϑρθοῦγοιν. μου 1 πᾶν ἀθβουύθα ϑοῆϑηζ, Ὁ ἢδ85 βιδ}}} ὈΘΘη 1ῃ 
186 αἰτϑούϊοῃ οἵ ἃ τϑοῦσσῃ ὕο 086 τηϑ8. Τὴ6 ΟὨΙΘΙ ὈΪΘΙΔΙΒῊ 1ὴ Ὁῃ6 ἰθχύ 
οὗ ὑ86 “ῇαθαο 15 Τιῦθυ  οΙὕϊουι, ἡ 10 ἢ 15 ποῦ σγομάουα!, οὐδ ἀθυῖμρ ὑμδῦ 
ἴον ριοάποίβ οἱ Οὐθθκ ἈΠ] οθοραν ἤϑνθ Ὀθθὴ τθϑα τοῦθ ψΊ θῖν δηα 
1685 1πύθΠσθηῦϊγ. ΤἬΉΘΥΘ 816 10 5118}} ὨΠΤὈ6Ὶ ΟΥ̓ ᾿πδύϑημοθϑθ 1ῃ ἡ Π]Οἢ 
γγΟΥΒ. ΟΥ᾽ Βθηῦθηοο5 ἤᾶνθ Πα 108 017 ὈΘΘὴ Ἰηβουῦθα ὈΥ͂ ΒοΙη6 οοΟργιδῦ ΟἹ 
διηηούδῦου οὔ οὗ 5ΠΘΟΙ ἱπϑΌΠΙΥ ὕο ουᾶθὴ ὑμθ οοῃμηθχίοη. Βαῦ 0}18 
οδηηοῦ 501 7 ὑ86. τοῖο Βαμα]ηρ οἱ ΗἸγΒΟΠΙρ, 0 οδΠ6618. ΟἹ Υ6- 
ΓΘ 5 Ῥαβθαρθδ ὙγΒΟ]65816, ἴο0᾽ ὯῸ δρρδιθηῦ γθαβοη Ὀὰὺ ὑμδῦὺ ὉΠΘΥ͂ 816 
ποῦ βοἢῃ ΟὙΘΟΙΚ 88 ἢ6 σου] πᾶν τυϊύῦθη δἰτη5611. Τ6 τϑϑα!ῦ Ἰῃ 
ΤΊΘΗΥ͂ ΒΌΘΙ οδΒ65 15 ἃ 6600 ὑμδιηἝκίμ] 655 ἴῃ ὉΠ 6 γϑϑαᾶ θυ 50] ὑμδῦ Ῥ]αῦο, 
Ὠοῦ ΒΊΒΟΠΙσ, νγὰβ ὑ86 δαύμου οἵ ὑμ6 αἸδίοριιθθ. ϑόθϑηζ, ὑπουρἢ ὃ, [81 
ΒΟΠαου ΟΥΟ6, Ὠδ5,  ὑδῖηκ, ἴῃ βουνοῦ! οα805 Ὁηα]ν αδίουγθα ὕο 
Ηϊγβομῖρ; 8ηα 1τῃ οὔμουβ ἢδ8 ΠΙΤΉ5611 Ὀγϑοϊκούθα ρϑϑβαρθβ σιὺπουῦύ 
ΠδΥ Πρ ΠΏ ΤῊΥ͂ ΟὈΙΠΙΟΙ ϑ0 ΠΟΙ Θηῦ οϑθθ. [ἢ τηϑύϊουβ οἵ οὐὐπορυδρῆν 1 
ἤδΥθ ἴῸΥ 086 τηοϑῦ ρᾶτύ [Ο]]ονσθα Ὧ15 συ]άδηοθ. Απα 1 οδϑηποῦ ΘΟμο 66 
γι ποὰῦ δὴ ΟΧΡυθϑϑίοῃ οἱ σγαύπαθ ἴου ὑπ6 Ἰηγα]υ8Ὁ]16 σΟΥΚ μ6 885 
ΘΊνΘη ὰ8: 1ηΠ6 666 οὐ ὕμοβο 0 μῶν θηραρσθα 1ῃ 0116 δῖ οἱ θα]θπηρ 
ΘΏΥ οὗ {Π6 αἰδίοσιιθθ ὁ 1} ρρυθοϊαῦθ ὕπ6 Ὀοοη νυ Β]οἢ ἢδ85 ὈΘΘη 
Ὀοϑύονγθα οἡ Ῥ]δύοπϊο βυπαθηύβ Ὁν Μαγύϊη ϑοῆϑηΖ. 
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Α 

ΦΑΙΔΩΝ 

οι οΥ [ω 9. 7 

[ἢ περὶ ψυχῆα, Ἡθικόο] 

ΤᾺ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟῪ ΠΡΟΘΟΩΠᾺ 

ΕΧΕΚΡΑΤΗΓΘ, ΦΑΙΔΩΝ, ἈΠΟΛΆΛΟΔΩΡΟςΟ, ΓΩΚΡΑΤΗΟ, 

ΚΕΒΗΟῸ, ΟἸΜΜΙΆΓΟ, ΚΡΙΤΩΝ, 

Ο ΤΩΝ ΕΝΔΕΚᾺ ὙΠΗΡΕΤΗΘΚ 

Ι. Αὐτός, ὦ Φαίδων, παρεγένου (ωκράτει ἐκείνη τῇ ἡμέρᾳ, 

ἧι τὸ φάρχιακον ἔπιεν ἐν τῷ δεομκωτηρίῳ, ἢ ἄλλου του ἤκουσκας; 
ΦΑΙΔ. Αὐτός, ὦ Ἐχέκρατεε. 

ΕΧ. Τί οὖν δή ἐςτιν ἅττα εἶπεν ὁ ἀνὴρ πρὸ τοῦ Θανάτου ; 
Ἀ ΄-κ. . η Θ 7 » 9οΧ Φ Ὰ . 4 

καὶ πῶϑθς ἐτελεύτα: Ἡδέωα ΓαῤΡ ΑΝ εἙγοὺ αἀκουύυςασι!. 
ΝΌΟΝ 97 

Και Γὰῤ οὐτέε 5 
»- ΄ 7 Ὁ ἈΝ ΄ 9 η Ἂ ΄-΄- 

τῶν πολιτῶν Φλιασίων οὐδεὶς πάνυ τι ἐπιχωριάζει τὰ νῦν 

᾿Ἀθήναζε, οὔτε τις ξένος ἀφῖκται χρόνου εὐυχνοῦ ἐκεῖθεν, ὅστις 

7 α---ὃθ σα. 00. 1, 11. ῬΙΟΙορΊΘ. 
ἘΠ γαΐθθ, ὑμ6 ῬΒΠΠΙδβίαη, ὍθοΒ ἴῸῦ 
1 ουτηϑίϊοη τοϑρθούηρ ῃῇ6 ἰαδϑύ 
τηοιηθηΐθ οὗ ϑοκτγαῖθθι Ῥμδθᾶο 88- 
ΒΘηὖβ, 8η6, 861. οχρ]δίπῖηρ [Π6 ο]Ὁ- 
οατηδύϑηοθϑ 1 ἢ ἀοἰανρα ὑμ6 δχϑοι- 
τἴοῃ, σίνοϑ ἃ Πδὺ οἵ {η86 ἔθη 80 
ὙΟΙΘ ῬΙοϑθηῦ δῦ μδὺ Ἰαβϑῦ τηθθύϊῃσ, 
ὙΏΘΥΘ ΒΟΥΤΟΜ 8ηα ᾿σἸΔαΊ 685. ὙὙΘῚΘ 80 
ΒΔΠΡΘΙΥ τ] ΠΡ]Θᾶ, 

1. αὐτός] ἘΟΠοΙΚΡαύθϑ ἸΏ 6 16] 46- 
Β1065 ο ΚΠΟΥ͂ ΜΒ ΘΥΠΟΙ ἢ6 οδπ ἀδρθηα 
ὌΡΟΩ {16 δϑοοουηῦ οὗ Ῥηθοᾶο 885 ὑμαὺ 
οὗ δ ουθ- ] 6885 : [815 Τοιηδιῖκ σου] α 
μιν Ῥθθη πθϑα]θββ, Ὀὰὺ ἔρον ὑΠ6 βίγσδηρθ 

οομημηθηὺ οἵ ἩυΙηορθηθ5. {Π6 τῇρίου- 
1οῖϑῃ : ὁ μὲν γὰρ ἤρετο ὡς θαυμάζων 
καὶ μακαρίζων τὸν παραγενόμενον, 
ὁ δὲ ἀπεκρίνατο σεμνυνόμενος καὶ 
μέγα φρονῶν. 

6. Φλιαςίων)] ἴῃ δρροβιθϊοη. ἴο 
τῶν πολιτῶν. ΤῈ ᾿ηβουύίοῃ οὗ τῶν 
15 δἰ οσθύμου ὩΘΘα]θβ5 ; 0Π6 διῦϊο]6. ἰδ 
ΘΟ ΙΠτΙ Δ] ν οτηϊίοα Ὀβίοσα πδύϊομϑι 
ὭΘΙΏΘΒ ὈΥ̓͂ 8411 Αὐϊο τεϊΐοσθ. Κ.411- 
ὈδΙΏ ΘΟΙΏΡΑΙΘΒ «4 ροίοσῃ 823 8, Μόηο 
ΤῈ. 

7. ὄετιε ἄν] “στο σου Πᾶν 
Ὀθοη 8018 ἴο {611 πϑὝ [Ι͂ῃ ἃ ῬὮΓΒβΘ 
οἵ {Π15 βοτύῦ 1 ὁοῃοοῖνθ ὑπ πὸ ἀθῆμῖξο 



ἴο 

15 

20 

25 

2 ΓΙΛΆΤΩΝΟΟ [58 

τούτων, ΠλΗ͂Ν Γε ὃὴ 

ἄλλων οὐδὲν εἶχεν 

ἂν ἡμῖν ςαφές τι ἀγτεῖλαι οἷός τ᾽ ἣν περὶ 
ὅτι φάρμακον πιὼν ἀποθάνοι: τῶν δὲ 

φράξειν. 
ΦΑΙΔ. Οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ἄρα 

ἐγένετο: 
ΕΧ. Ναί, ταῦτα μὲν ἡλαῖν ἤγγειλέ τις, καὶ ἐθαυκάΖομέν Γε 

ὅτι πάλαι γενομένης αὐτῆς πολλῷ ὕστερον φαίνεται ἀποθανών. 
τί οὖν Ηνἥν τοῦτο, ὦ Φαΐδων : 

ΦΑΙΔ. Τύχη τις αὐτῷ, ὦ Ἐχέκρατες, ευνέβη’ ἔτυχε γὰρ 

. ἡ“ δι ΒΝΤΙὶ 
ἐπύθϑεοθε ΟΝ ΤΡΌΠΟΝ 

τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης ἡ πρύμνα ἐςτεμμλένη τοῦ πλοίου ὃ εἰς 
Δῆλον ᾿Ἀϑηναῖοι πέμπουσιν. 

ΕἘΧ,. Τοῦτο δὲ δὴ τί ἐςτιν: 

ΦΑΙΔ. Τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πλοῖον, ὥς φαςιν ᾿Αθηναῖοι, ἐν ᾧ 

Θηςεύς ποτε εἰς Κρήτην τοὺς δὶς ἑπτὰ ἐκείνους ὥχετο ἄγων 

καὶ ἔεωςέ τε καὶ αὐτὸς ἐσώθη. τῷ οὖν ᾿Ἀπόλλωνι εὔξαντο, ὡς 

λέγεται, τότε, εἰ εὠϑθεῖεν, ἑκάστου ἔτους Θϑεοωρίαν ἀπάξειν εἰς 
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Δῆλον: ἣν δὴ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι ἐξ ἐκείνου κατ᾽ ἐνιαυτὸν τῷ 

θεῷ πέμπουςιν. ἐπειδὰν οὖν ἄρξωνται τῆς θεωρίας, νόχιοος 
ἐστὶν αὐτοῖς ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ καθαρεύειν τὴν πόλιν καὶ 
ϑηλιοσίᾳ κηϑένα ἀποκτιννύναι, πρὶν ἄνεΐς Δηῆλόν τε ἀφίκηται 

τὸ πλοῖον καὶ πάλιν δεῦρο τοῦτο δ᾽ ἐνίοτε ἐν πολλῷ χρόνῳ 
Γά Θ’, ΄ 27 κ᾿ ΄ Φ ΄ Φ Ἂ Φ 

Γίγνεται. ὅταν τύχωσιν ἄνεμοι ἀπολαβόντες αὐτούο. ἄρχη ὃ 
ον» κ΄ 7 Φ Ν ς ες Ν Α 9 7 2 Ἀ 
ἐστὶ τῆς θεωρίας, ἐπειὸὰν ὁ ἱερεὺς τοῦ ᾿Απόλλωνος οστέψη ΤῊΝ 

πρύμναν τοῦ πλοίου: τοῦτο δ᾽ ἔτυχεν, ὥσπερ λέγω, τῇ προ- 

τεραΐᾳ τῆς δίκης γεγονός. ιὰ ταῦτα καὶ πολὺς χρόνος ἐγένετο 
τῷ (ζωκράτει ἐν τῷ δεομκοωοτηρίῳ ὁ μεταξὺ τῆς ϑίκης τε καὶ τοῦ 

θανάτου. 
1. ΕΧ. Τί δὲ δὴ τὰ περὶ αὐτὸν τὸν Θάνατον, ὦ Φαίδων ; 

τί ἣν τὰ λεχϑέντα καὶ πραχθέντα, καὶ τίνες οἱ παραΓενόλιενοι 

ῬΙούδΒΙ5 15 ἴῃ. [16 τη]πᾷ οὗ {Π6 Ὑ.ΘΙ. 
1 οδῃηποῦ 566 γηδῦ 15. σαῖηθα ὈΥ β.0- 
ῬΙγίηρ “51 νϑηϊββοῦ ἡ τ] ΕΟ Καρῦ, ΟΡ 
“ΧΘΏΝ, 61 σοίταρὺ ψουάθῃ νᾶχα᾽ ἢ 
ὙΟΔΪγαΡ.. Τὴ ψογᾶβ ψ 1 ο ἢ [Ό]1ὸν 
50. [δῦ ΘΟ] ΟΘ΄ ο ούνγ ἢ. 
Αὐῆθηβ δὰ ῬὨΠὰθ αἷαὰ οχιϑύ, [ῸΣ 

᾿ΒΟΠῚ6. Αὐμθηΐδη σΙβιίου Ὀσουρῦ [86 
ὭΘΒ ΟὗἨ ἁ ἑδοκγαύίοβ᾽ ἀθαῦῃ. Τύ βϑϑιλδ 
ὨΘ66]655, ὑμϑυθίοσθ, ἴο ϑβϑρθοι]δῖθ 
νούμοΣ ᾿ηὐθυοοῦσβ νγχὰθ βαθροηᾶορα 
Ὅν {μ6 ψὰ νι ἘΠ15 (Θἰα! ]δα χη), 
ΜΏΙ1Ο οηαρᾶ ἴῃ ἰλ6 γρὰῦ οκγϑίαββ 

αΙ166 ; ΟΥ ΤΥ ὕμ8 ΟοΥ πη μδη χὰ} (Ὁ. 
Ἐς, ἩΘΙΙΏΔΏῊ), ἡ 1οἢ Ῥασδῃ ἔνθ ὙΘ ΔΒ 
δἴζουνσασαθ, Τα δνθηΐβ οὗ {π6 1δϑὲ 
ΟΔΥ ἴῃ ῬΥΙΒΟΩ ΡΥ οὗ ὀοῦγβο ΚΠΟΨΕ 
Ῥαΐῦ ἴο 8. 5181] ΟἸ7Ε]6. 

7. πολλῷ ὕστερον] 
ἀαγ5: Χρῃ, φην. τν 1 2. 

ΤΉ 

14, τοὺς δὲς ἑπτά] [86 βδθνθῃ. 
τη Θῃ5 δηα βϑύθῃ γοῦίῃβ, ϑοοου 1 
ἴο [8 Ἰδοθῃηᾶ, ψῆο σου ἀδ]ϊνογθα 
ΟΥΘΥΥ͂ Ὠ]ῺΘ ὙΘ 75 ὕο ὑῃ6 ΜΙπούδατ, 

20. μηδένα ἀποκτιννύναι) ὅΞ0Ὸ 
ΧΟΏΟΡΒΟΣ {}, 
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591 ΦΑΙΔΩ͂Ν ΝΕ 
ζω 9 ᾽΄ “Ἂ Φ 7 φ᾿ 9 9 Φ 97 ΄Ν 

Τῶν ἐπιτηδείων τῷ ἀνὸρί; Ἦ οὐκ εἴων οἱ ἄρχοντες παρεῖναι, 
Φ ςΦ. 9) Φ ͵΄ ᾿ ἀλλ᾽ ἔρημος ἐτελεύτα φίλων : 

ΦΑΙΔ. Οὐδαμῶο, ἀλλὰ παρῆςάν τινεα, καὶ πολλοί τε. 
ΕΧ. Ταῦτα δὴ πάντα προθυμήθητι ὧς ςαφέστατα ἡμῖν 

ἀπαττεῖλαι, εἰ Χχή τίς ςοἱ ἀσχολία τυγχάνει οὖςα. 

ΦΑΙΔ. ᾿Αλλὰ εχολάζω γε καὶ πειράσομαι ὑμῖν διηγήςαοσθαι" 
καὶ Γὰρ τὸ χκεχλινῆσθαι ζωκράτους καὶ αὐτὸν λέγοντα καὶ ἄλλου 
ἀκούοντα ἔμοιγε ἀεὶ πάντων ἥδιστον. 

ΕΧ. ᾿Αλλὰ μήν, ὦ Φαίδων, καὶ τοὺς ἀκουςομένους Γε 
4 Φ 7 97 κὰ Ἁ [ων Φ οΧ ΄ 9 7 

τοιούτους ετέρους ἔεχειο’ ἀλλὰ πειρῷῶὼ ὡς ἂν δύνη ἀκριβέοτατα 

ὀιεξελϑεῖν πάντα. 

ΦΑΙΔ. Καὶ μὴν ἔγωγε ϑαυμάεσια ἔπαθον παραΓενόλενοα. 
9 Ἃ Θ ΄ 7 ᾿ κ᾿ ἋἋ Φ 7 9᾽ . 

οὔτε γὰρ ὥς ϑανάτω παρόντα με ἀνδρὸς ἐπιτηδείου ἔλεος 

εἰσήει: εὐδαίμων γάρ μοι ἁνὴρ ἐφαίνετο, ὦ Ἐχέκρατες, καὶ τοῦ 

τρόπου καὶ τῶν λόγων, ὧς ἀδεῶς καὶ γενναίως ἐτελεύτα, ὥετε 

ὅλο! ἐκεῖνον παρίστασθαι κηϑ᾽ εἰς “Αἴϑου ἰόντα ἄνευ θείας μοίρας 

ἰέναι, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖσε ἀφικόχλκενον εὖ πράξειν, εἴπερ τις πώποτε 

καὶ ἄλλος. διὰ δὴ ταῦτα οὐδὲν πάνυ κοι ἐλεεινὸν εἰςήει, ὡς 

εἰκὸς ἂν δόξειεν εἶναι παρόντι πένθει: οὔτε αὖ ἡδονὴ ὡς ἐν 
φιλοςοφίᾳα ἡμῶν ὄντων, ὥςπερ εἰώθεμμλεν: καὶ γὰρ οἱ λόγοι 

τοιοῦτοί τινες σαν" ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς ἄτοπόν τί οὶ πάθος παρῆν 

καί τις ἀήθης κρᾶσις ἀπό τε τῆς ἡδονῆς ευγκεκρακένη ὁμοῦ καὶ 

ἀπὸ τῆς λύπης, ἐνουμουκένῳ ὅτι αὐτίκα ἐκεῖνος ἔμελλε τελευ- 

τῶν. καὶ πάντες οἱ παρόντες οχεθόν τὶ οὕτω ὀιεκείμεθα, ὁτὲ 
ἊἋ “Ὰ 9. Ἃ γΑ Ἂν Ἃ ὁ “Ἁ Ν ΄ 

ἀλκεὲν γελῶντες, ἐνίοτε ὃὲε δακρύοντες, εἷς ὃὲ κῶν καὶ διαφερόντως, 
Φ Ζ 3 ΄ Ὰ 97 Ν ἊἋἊ ’ Φ Ὁ. 

Ἀπολλόδωρος: οἴεθα γάρ που τὸν ἄνδρα καὶ τὸν τρόπον αὐτοῦ. 

10. τοιούτους ἑτέρους] 6. {Π6 7 19. παρόντι πένθει] “885 σπου]ᾶ 
ἴδ Κ6 δα] Ῥ]ΘΑΒΤΘ ἴῃ ὉΠ6 Τ6601160- 8661 Πδύμ78] [ῸΥ Ομ6 Ἴ7ἘΟ νγ88 Ῥγββθηΐ 
τοι οὗ ϑοκγαΐθβ: σουραγθ θοῦ ὅϑ δὖ ἃ β0θηὴ6 οἵ του ηϊηρ." ΕῸΡ [Π6 
Α καὶ γὰρ οἱ λόγοι τοιοῦτοί τινες ὕπνο ἀαύϊνοβ δοπηραῖθ Ρλαράγιβ 984 
ον τῆς. 4 3 λ [ά 'δε λό λ 4 ς 

ἦσαν, τοΐογτησ ἴο ὡς ἐν φιλοσοφίᾳ τῷ λόγῳ λαμβάνοντι, “ἴο οη6. ΨῈΟ 
ἡμῶν ὄντων: διᾷ 79 ὁ καὶ αὐτὴ {τ8Κ68 ἃ ταύϊομπαὶ νἱθνν.ἢ 
'πλανᾶται καὶ ἰλιγγιᾷ ὥσπερ με- ἐν φιλοοοφίᾳγχγ͵ ΤἸὴθ πραρεϑὺ 
θύουσα, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη. Ῥᾶ18116] ἴῃ ῬΙαῦο ῥο {18 γϑιλδυκθ 16 

14, εὐδαίμων γάρ] Ηδῖθ 6 ὈΏὮΪ͵ΆΒ6 560 ΠῚ8 (0 8 γοίξασογαβ 817 
Καγ-ποίο οἵ {π6 αἰϑίοσαθ 15. βίσαοκ καίτοι πολλά γε ἤδη ἔτη εἰμὶ ἐν τῇ 
Τ8 ΟΧΡΥ 85. οδήθοῦ 15 ἴο βῇῆογ ὡς τέχνῃ: οἷ, ἐδ᾽ά, 819. ο, Ῥμαράο 84 Α, 
εἰκότως ἀνὴρ τῷ ὄντι ἐν φιλοσοφίᾳ Κἰορυίἐς 681 5, Μόπο 91 Β. ῬῬαῦ ἴῃ 
διατρίψας τὸν βίον θαρρεῖ μέλλων 411] [686 Ῥαββᾶρεθ ὑπ6 Ῥῆγαβα οχ- 
ἀποθανεῖσθαι: διὰ δὺ {π6 ΨΘΙΥ οαὐ- ὈΙΘδθ65. ἀθγούϊοῃ ὕο βοὴ ῬϑυῦοΌ]8. 
βοῦ γ7ὲ 816 ἰπὐγοατπορα ἴο βοκγαίθθ 88 Ῥαγϑαϊ ; ποῦ, 88 Π6Γ6, [π6 οοὀπραίίοῃ 
ἃ νίαν ΠΠπδύραίιοη οὗ Ὠ15 οὐσῃ Ὀ6116 1. οὗ ἃ οοείδϊῃ {1η16. 
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ΕΧ. [Ιῶς τὰρ οὔ; 

ΦΑΙΔ. Ἐκεῖνόα τε τοίνυν παντάπασιν οὕτως εἶχεν, καὶ 

αὐτὸς ἔγωγε ἐτεταράγμην καὶ οἱ ἄλλοι. 
ΕΧ. Ἔτυχον ὃέ, ὦ Φαίδων, τίνες παραγενόλινοι ; 

ΦΑΙΔ. Οὗτός τε δὴ ὁ ᾿Απολλόδωρος τῶν ἐπιχοορίων παρῆν 
καὶ ὁ Κριτόβουλος καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἔτι Ἑρμογένης καὶ 
Ἐπιγένης καὶ Αἰεχίνης καὶ ᾿Αντιεϑθένηςο: ἣν δὲ καὶ Κτήσιππος 

ὁ ΓΙαιανιεὺυα καὶ Μενέξενος καὶ ἄλλοι τινὲα τῶν ἐπιχωρίων" 
ΓΠΙ͂λάτων δὲ οἷλιαι ἠςθϑένει. 

ΕΧ. ξένοι ὃέ τινες παρῆςαν ; 

ΦΑΙΔ. Ναΐ, Οαὐλμίας τέ τε ὁ Θηβαῖος καὶ Κέβης καὶ Φαι- 

δώνοδησ, καὶ Μεγαρόθεν Εὐκλείδης τε καὶ Τερψίων. 
ΕΧ. τί δέ; ᾿Αρίετιππος καὶ 

ΝοΟΝΤτο: 

ΦΑΙΔ. Οὐ δῆτα’ 

Κλεόμβροτος «οὐ» παρεγέ- 

ἐν ἈΑἰγίνη γὰρ ἐλέγοντο εἶναι. 
ΕΧ. "Ἄλλος ὃέ τις παρῆὴΝ : 

ΦΑΙΔ. ὐΟχεϑόν τι οἷχλλαι τούτους παραγενέσθαι. 
ΕΧ. τί οὖν δή; τίνες φὴς ἤςαν οἱ λόγοι : 

ΠΙ. ΦΑΙΔ. 

ξςαόζθοΟΙ. 

ἘτΓγώ οοἱ ἐξ ἀρχῆς πάντα πειράςομαι διηγή- 
ἀεὶ τὰρ δὴ καὶ τὰς πρόσθεν ἡμιέρας εἰώθειλλεν ΦοΙΤΩ͂Ν 

καὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι παρὰ τὸν (ωκράτη, ευλλεγόμενοι ἔωθεν 
εἷς τὸ δικαστήριον, ἐν ὦ καὶ ἡ Ὀίκη ἐγένετο: πλησίον γὰρ ἣν 

ὅ. ᾿Απολλόδωροα]Ἅ 
117 Ρ. 

9. Πλάτων δέ] ΤἬΏΘΙΘ δῖ Ὀαΐ 
ὕνο οὔμει Ῥϑββϑαρθθ 15. ΥΏ10} Ῥ]αΐο 
ΤΩΘΏ ΟΠ ΠΙΤΆΒ6ΙΣ, Αροϊοσῃ 38 8: 
Πλάτων δὲ ὅδε, ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, 
καὶ Κρίτων καὶ Κριτόβουλος καὶ 
᾿Απολλόδωρος κελεύουσί με τριά- 
κοντα μνῶν τιμήσασθαι, αὐτοὶ δ᾽ 
ἐγγυᾶσθαι: 8410 84 Α. ΦΒοΙΒίαυ 
Βαρσσοδβ τῃδὺ μ6 ρῥγθβθηὺ ᾿ἰδηρτδρθ 
ἸΤᾺ 1165 ὑμαὺ ῬΙαύο᾽Β 5: Κη 688 γγὰβ α8 
ἴο δχοθϑδίγα συϊϑ [1566 μοίμίῃρ, 
ΒούγΘΥΟΙ, ἴο 7υϑυ 7 886 ἤρθη : 
Ὀαύ ἀουθί!οβ5 Ῥ]αῖο 88 δϑηχίουβ ἴο 
Θχ δίῃ Ὠ15 ΘΌΒΘΩΟΘΘ. 

11. Φαιδώνδης)] 1 πᾶν τοαϊηθα 
[15 ἴουα οὐ ᾧμ8 ϑηϑίοσυ οἱ οὔμου 
ΤΉΘΡδη. Πϑιη68 84 Οἡ [88 Δα ΠΟΥ 
οὗ Χοηορθοι ἤἥθην. τ 11 48 : ῬΘΙΠΔΡΒ 
ἴοο ὑμ6 ΤΏ θη ὑουτϊηδύϊοι ας Βῃου]α 
ῬῈ τοβϑίοσϑα. 

ΟὐμΡαγ6 18, «οὐ» παρεγένοντο] οὐ 15 ποῦ 
ἴω [ῃη6 Ῥεϑὺ τηϑ85. θαὺ 15. Ἰηβουίθα ὉΥ 
ΟῆδΔη2Ζ αἴξ Οὐροῦ,, δὑ. θα Ζ. 

ει ΟἿ Ιὗ 1. 

1ὅ. ἐν Αἰγίνῃ] ΤῊ5. μδ5 ὈβΆΔΠΥ 
Ὀδθθῃ. ΟΟΠΒΙἀογρα ἰο ΘΟΠΥΘΥ ἃ 16- 
ῬΙΟδΟῆ : 866 Τῖορ, Ἰωϑουῦ, τὶ ὃ6 ; οἵ 
τ 68. 

ὅ9 ο---ΘῸ 6, 6. 11, ΟἹ {Π6 ΤΠΟΓΉΪ]Πρ' 
δΙΟΣ ὑπ σϑῦατη οἵἨ {86 βϑουθα νββ86] 
ἔγοσα ΤΠ) 61οβ, [6 ἔνθ αθ τηθϑῦ ΘΔ 1116} 
μ8η πιθὰ8] δὺ ὕΠ86 οουχί-Ποῦθ6. ΜΘ 
86 Ῥγίβοῃ. Αὐδὺ βοιὴθ ἄβθίδν ὑπ 6 ὺ 
816 δἀπιϊυεα δηᾷ ἢπᾶ ϑοκγδῦθβ τθ- 
ΠΙΘνθα οἵἨ 15 ϑύῦουβ δα 1ῃ ΘΟΙΏΡΘΏΥ 
ἢ 15 ψιΐδ δα ο118. ΧΔΗ ΒΙΡΡΘΟ, 
ἜΏΔΌ1Ι6 ἴο ΘΟὨἐΧῸ] ΟῚ ουἹοῖ, 15. 164 
οαῦ:; δηὰ οκγαῖΐθθ ομδῆηρ Ὧ16 
ΟΥ̓Δ ΡΘα 16ρ [8118 ὕο τον] 1810 ΟἹ 
186 [ηὐϊτηαίθ τπηῖομ οἵ ρϑὶπ δῃᾶ 
ῬΙθαϑατθ, ΣΒΙΟ 6 5805 ψου]α ἤδνα 
τη846 ἃ φορά Βα ]Θοῦ ἴο1 ΑΘ50Ρ., 
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τοῦ δεοκωτηρίου. περιεμένομεν οὖν ἑκάστοτε, ἕως ἀνοιχθϑείη 

τὸ δεσκωτήριον, διατρίβοντες χχετ’ ἀλλήλων: ἀνεῴγετο γὰρ οὐ 

πρῴ: ἐπειδὴ δὲ ἀνοιχϑείη, εἰσῆλιεν παρὰ τὸν (ζωκράτη καὶ τὰ 

πολλὰ διημερεύοιχλεν χκετ᾽ αὐτοῦ. καὶ δὴ καὶ τότε πρωιαΐτερον 

ευνελέγμαλεν. τῇ γὰρ προτεραΐᾳ [ἡμχέρᾳ] ἐπειθὴ ἐξήλθοιιεν ἐκ 
ἴω 7 Θ Υ͂ Φ 7 ἰ Ἃ ἴω Φ ’΄ 

τοῦ δεωμχωτηρίου ἑσπέρας, ἐπυθόμεθα ὅτι τὸ πλοῖον ἐκ Δήλου 
Φ 4 74 Φ' Φ ͵ Θ΄ 6 ΄ 

ἀφιγμένον εἴη. παρητγτγείλαμεν οὖν ἀλλήλοις ἥκειν ὧς προυϊαί- 

τατα εἷς τὸ εἰωθός. καὶ ἥκομεν καὶ ἡμῖν ἐξελθὼν ὁ ϑυρωρόςσ, 

ὅεπερ εἰώθει ὑπακούειν, εἶπεν περιμένειν καὶ κἡὴ πρότερον 
᾽’ Φ᾽΄. ϑὶ 9 Ὰ 7 ΄ 4 9᾽ Θ Φ, 

παριέναι, ἕως ἂν αὐτὸς κελεύσῃ: λύουσι τάρ, ἔφη, οἱ ἕνδεκα 

ζωκράτη καὶ παραγγέλλουσιν ὅπως ἂν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ τελευτήσῃ. 

οὐ πολὺν δ᾽ οὖν χρόνον ἐπιεαχὼν κεν καὶ ἐκέλευεν ἡμκλιᾶςο 
Φ ᾽ Φ έή Ἂν Α Ἃ Ἃ 7 

εἰσιέναι. εἰςελθόντεασ οὔν κατελαμκβάνομεν τὸν μὲν (ωκράτη 

ἄρτι λελυμένον, τὴν δὲ ᾿Ξανοίππην, γιγνώςκεις γάρ, ἔχουςάν τε 

τὸ παιδίον αὐτοῦ καὶ παρακαθημένην. ὧς οὖν εἶδεν ἡμᾶς ἡ 
Ξανϑίππη, ἀνευφήμηςσέ τε καὶ τοιαῦτ᾽ ἄττα εἶπεν, οἷα δὴ εἰώ- 

(ςώκρατες, ὕετατον δη ςε προςεροῦαι 

καὶ ὁ (ζωκράτηα βλέψας εἰς 
καὶ 

Θ᾽ Θαςειν αἱ γυναῖκες, ὅτι ὦ 

νῦν οἱ ἐπιτήδειοι καὶ εὺ τούτουςα. 
τὸν Κρίτωνα, ὦ Κρίτων, ἔφη, ἀπαγέτω τις αὐτὴν οἴκαθε. 
ἐκείνην μὲν ἀπῆγόν τινες τῶν τοῦ Κρίτωνος βοῶςάν τε καὶ 

κοπτομένην: ὁ δὲ ΟΠωκράτης ἀνακαοιΖζόλμενος εἷς τὴν κλίνην 
ευνέκαμλψέ τε τὸ εκέλος καὶ ἐξέτριψε τῆ χειρί, καὶ τρίβων ἅμα, 
ὡς ἄτοπον, ἔφη, ὦ ἄνορεος, ἔοικέ τι εἶναι τοῦτο, ὃ καλοῦσιν οἷ 

ἄνορωποι ἡδύ: ὡς ϑαυμαείως πέφυκε πρὸς τὸ δοκοῦν ἐναντίον 

εἶναι, τὸ λυπηρόν, τὸ ἅμα μὲν αὐτὼ «μὴ ἐθέλειν παραγίγνεςθαι 

9. περιμένειν ͵ ῇἢ Τῆῖϊθ τϑϑάϊηρ 11, παραγτέλλουςινῬἩἡ  Τ δρΙθ8 
ΒΘΘΠ5 ἤο τη6 ΘΟ δα ]Υ Εἰρῦ, Βομϊΐζχ, τὶ Ῥγοΐί. αθαάθθ ἴῃ ἰδκίηρ {ῃ 688 
αυοίοα Ὀγ ΟΒΙΡα, δοουταίον α15- ψοταβ: “8.6 ροίνιηρ αἰγθούϊομβ ὑμδύ 
λησ Βη65 Ῥούνσθοηῃ 6 τἰϑᾶρθθ οἵ 
περιμένειν πᾶ ἐπιμένειν ἴῃ Ῥ]αἴο : 
0ῃη6 ΦὈΤΙΏΘΙ ΤΊΘΔῺΒ “ἴο δνζαϊ,, ῃθ 

.]αύου. “ἴο τϑιηδίη ἡ ἴῃ ἃ ΟἾνΘ) 601- 
ἀϊτοη. ΟὟ Ῥεῖον 80 σα, δια Τ7λποαέ- 
ἐθέιι8 179 ἘΞ. ο [81 85 1 81 8.816, 
0Π6 πϑαγβϑῦ Δρρυόθοῃ οὗ ἐπιμένειν ἴο 
{πΠ6 τηϑϑηΐηρ οὗ περιμένειν 18 ἴῃ 

“ 93 ἈΝ 7 

Ποριδίλς 861 Ὁ ὄντοιν δὲ τοιούτοιν 
5ῸΝ 5 - 5. “5 Ν, 3 οὐδὲν ἔτι, ὡς ἐγῴμαι, χαλεπὸν ἐπεξ- 

ελθεῖν τῷ λόγῳ, οἷος ἑκάτερον βίος 
5 ᾽ὔ Ψ 4 . 

ἐπιμένει. Τῇ ἐπιμένειν Ὀ6 τοδᾶ ψ] ἢ 
Ἡδυλδημ, 6 Βῃου]α ὑτδηβ]αία : “ἢ6 
Ῥ846 τι8 δαν ΏΘΙΘ γα ὕΣΟ͵Θ δηα ποῦ 
ΘΟΠ6 1 ὉΠῚῚ] Π6 Βα θα τι|8.᾽ 

Ἦθ ΤδΥῪ Ὀ6 Ῥαύ ἴο ἀθδίῃ ἰο-ἀαν᾽ ; [86 
αἸτθούοηβ Ὀδίηρ' οίνϑῃ ἴο 6 οἰ ΟΟΥΒ 
οἵ ὑ8μ6 Ῥυίβϑοῃ. Τῇ, 85 15 ἀβΌΔΙΠΠΥν ἀ0Π6, 
να ἰδ κο δοκγαύθθ ἠο Ὅ6. [6 οὈ]θοῦ οὗ 
παραγγέλλουσιν, ὑμ6 οἴδιιβα ὅπως ἂν 
οὐοὺς τελευτήσῃ ὈΘΟΟΙη6Β ΠΟΏΒΘΗΒΒΘ, 
ὙΟΒΙΤΔῸ ((π 15 Τμῖη δα]! 10}) Ἠδ5 8 
ποίΐο ΜΏΙΟΒ 15. αὐδουν Ὀογομα ΤΩΥ͂ 
ΟΟΙΩΡΥΘΏΘΙΒΊΟΏ. ' ᾿ 

1ὅ. τὸ παιδίον] πὸ ἀοιθὺ 18 
γοπηρθοδῦ 50η ΜΘΏΘΧΘΙΟΒ,. 

2ὅ. τὸ ἅμα μέν] ΤΠμῸ τι|808] 
Το Δηρ 5 τῷ, δη4 [818 15 σομῆττηραᾶ 
Ὀγ ϑίορβθιιβ, ὑγο οἱΐθϑ [815 Ῥᾶββθαᾶρθ, 
Ποῖ, τ 1104. Τἢ]θ πψοῦ]ᾶ -α “ΌΥ 1ὸ- 
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6 ΠΛΆΤΩΝΟς [6ο 

τῷ ἀνορώπῳ, ἐὰν δέ τις θιώκη τὸ ἕτερον καὶ λαμβάνη, σχεδόν 

τι ἀναγκάζΖεςϑαι λαμβάνειν καὶ τὸ ἕτερον, ὥςπερ ἐκ μιᾶς κορυφῆς 
ευνημαλένο δύ᾽ ὄντε. καί μοι δοκεῖ, ἔφη, εἰ ἐνενόησεν αὐτὰ 
Ἀΐεωποα, μῦθον ἂν εὐυνϑθεῖναι, ὧς ὁ θεὸς βουλόμενοα αὐτὰ 

διαλλάξαι πολεμοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ ἐδύνατο, ουνῆψεν εἰς ταὐτὸν 
αὐτοῖς τὰς κορυφάς, καὶ διὰ ταῦτα ὦ ἂν τὸ ἕτερον παραγένηται 
.} ΄-ὦὦ Θ᾽ Ἂ Ἃ ο΄ ΄ 

ἐπακολουθεῖ ὕετερον καὶ τὸ ἕτερον. 

ἔοικεν, ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεομοῦ ἢν 

ἥκειν δὴ φαίνεται ἐπακολουθοῦν τὸ 

ὥςπερ οὖν καὶ αὐτῷ μοι 
ἐν τῷ εκέλει τὸ ἀλγεινόν, 

ἡδύ. 

Ιν. ὋὉ οὖν Κέβης ὑπολαβὼν Νὴ τὸν Δία, ὦ (ώκρατες, 
.᾽ ρὰ “25 7 9 Δ 

ΕΦΗ, εὖ Γ ἐποϊΙηςᾶς ἀνΝναλάνηςας κε. περὶ Γάρ τοι τῶν ποιηχμλάτον 

ὧν πεποίηκας ἐντείναα τοὺς τοῦ Αἰεώπου λόγους καὶ τὸ εἷς τὸν 

ἔαϑιησ.᾽ Βαυῦ τὸ 15 ἴουπα ἴῃ {π6 
Βοα]οῖϑ 8δηα ὕνψο οὔμϑὺ ση88. δη4 18 
Δα παδηῦϊν 7501 Π 64 Ὁγ Π14 4611, Π0ο8έ 
9Η4Ἠ, Ιαϊοληβ ἃ 8ὅ. 1 δγα ὑῃουθίοσθ 
[0]ονοα ϑόθδηζ 1ῃ γούϑιηϊπρ 1. 
“Ἠον ψΜομαγουβ 18. 0η6 τΤο]αύοη. Ὀ6- 
ὑνγθθῃ Ῥ]ΘαβΌΤΘ 8ηα 105. Βθϑιυτηρ 601- 
ΤΥΆΥΎ, Ῥϑ ; ὑπαὺ [Π 8 Ῥδ1 1111 ΠΘΥΘΥ 
Θ0116 ἴο 8 πϑῃ ἰορσοίμοσ.ἢ 

4, Αἴτςωποο)])͵αὨ͵ 1 15 ψουίῃ 
Ὑ1116 Πογο ἴο πούϊοθ [ῃ6 σοῃϑασηχηδῦθ 
5111 ψ1 ΜΏ1Ο ΡῬ]αΐο 8]]1|ο 018 
ἀϊδίοραθ ἴο πῃΐο]α 1861 85. τὰ {Π8 
ῃϑύθχα! οοῦχσβα οὗ οοηνογβαίίοῃ. ΒΥ͂ 
ὉΠ15 51Π1016 τΤϑίθεθῃοθ ἴο ἄθθορ ΚΚβΌβ 
15 τοὶ η θα ὑπαῦὺ ἘΠΘΠΟΒ νγᾶϑ ΔΉ ΧΊΟΙΙΒ 
ἴο Κῆον ψμᾶὺῦ ψὰθ 6 ορ]ϑοῦ οἵ 
ϑοκΚταῦοθ 1 γουϑιγιὴρ ὑΠη6 [800168 οὗ 
Αθϑθορ. ἴῃ δηβθιησ [ῃ6 ααρϑθ] 0. 
ΘΟΚΤδύθβ ΒΘ 5. ἃ ΚΙΠΑΙΥ τηθβϑᾶσα ἴο 
Ππαθμοθ 8: ἃ 1415 ἴση [Ι͂Ό]]ο ἴο 
Ηϑδᾶθθ 85. βοὺὴ 85. 6 τυ. ΤῈ6 
ΒΌΥΡΙΙΒΘ οὗ ΙΤΏΤΩΪ65. δὖὺ ὑΠ18 Τηθ5βαρθ 
αγανβ ἔτοιη ϑοζσαῦθθ 8 ΘΧΌΓΘΒΒΙΟΝ, 
οὗ 815 Ὀ6116 ὑῃδὺ ὑπ ὑτὰθ ῬΕΠ]ΠΟΒΟΡΒΟΙ 
Ὑ011 τηϑοὺ ἀθδῃ οἰδαϊν ἴῃ {π6 ΠΟρΡ6 
οἵ Ῥοίηρ ὨΘΡΡί6' ἴῃ Ηδάββϑ ὕμϑῃ οἢ 
Θϑυίῃ ; 8ηα 1 ΒιΡΡροχῦύ οὗ [8158 ορ!  ΐοη, 
ἃΒ5. 6 5881] 8566, [6 ΨΈῈΟ]6 ἀτοατηθηῦ 
ὑπϑὺ ΟΟΟΆΡΙ68. 0ἢ6 τοιηδῖημαον οἵ {86 
αἸδίορστιο 18. βνογϑά. 

7. ἐπακολουθεῖ ὕστερον] 1ῃ 
ἴπ686 ΟὈΒΟΙνϑίοηΒ οὗ οκγίθθ γγ78 
ΤΩΔΥ Ππα {Π6 ροστὰ οὗ ῃ6 Ῥ]δίοῃϊο 

ΤΏΘΟΥΥ οὗ ῬΙθδβατα ἃ5 ἃ κατάστασις. 
566. ἴῸΣ Ἰηβίϑηοθθ 7Τιηναθιι8 Θ4 ὁ τὸ 
μὲν παρὰ φύσιν καὶ βίαιον γιγνό- 
μενον ἀθρόον παρ᾽ ἡμῖν πάθος ἀλ- 
γεινόν, τὸ δ᾽ εἰς φύσιν ἀπιὸν πάλιν 
ἀθρόον ἡδύ. Οἱ ηΐϊϊοδιις 81 τ δἴο. 
ΤῊΘ καθαραὶ ἡδοναὶ ἃτ6. ΘΧχοθρίϊοῃ8, 
Ρ)ηϊοδιια 81 Β ; Ὀπὖ, 80 [8 88 οοῃ- 
ΟΘΙΏΒ ῬΏΥΒΙΟΔΙ Ῥ]ΘΑΘΌΤΟΒ, ΟἸ]Υ͂ 8Ρ- 
Ῥϑιθηῦ ΘΟ ΡΟ: Β, 7Τγηιασιδ Θὅ Α. 

60 ν----Ο6] σ, 60. ἵν, ν. ΙΚοδος : ΙΒ 
ΤΘΙΏΪΠΟΒ τὴ6 ὑῃὰὺ ἘπΘημοΒ δηα ΟΥΠΘΙΒ 
αοβῖσα ἴο κῆπον ψ δῦ 16α γοὰ ἴο οοχη- 
ῬΟΒΘ ΨΘΥβ65. ἀΌΣΙΠρ γΟῸΣ σοηἢηθιηθηῦ 
1 ῬΙΙΒΟῚ ἡ δοζγαΐοβ: Τῦ “ὰθ ποῦ 
ἢ Δπν ὑποπρηῦύ οὗ ΓΙν]]Π1ησ' ἘππθΠῸ5 
85 ἃ. Ῥορύ, θπὺ Ῥδθοϑῦβα 1 αν ὈθΘῃ 
ΓΡΘαΌΘΗΠΥ δυο ἴῃ ἃ ἀγθδηὶ ἴο 
ῬΓΔΟῦΒ6 “τλ810.9 ΤῊΙΒ 1 ΔἸνγαγβ ἢ- 
αἀογβύοοα 8ἃ5. 8ὴ ΘΠΘΟΌΤΔροιηθηῦ ἴο 

ῬΘΙΒΘυΘΡΘ ] ἢ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΩν ; Ὀὰὺ ἴῃ 
Οδ586. ΤΡ 1 8 ῬοΟρυΪδ 56 η86 
τηϊσηῦ 6 πιϑαηΐ, 1 ἐπουρ]ῦ 10 ν781] 
ἴο 6 Οἡ ὕπδ βεΐβ 546. ὅο 1 ἴοοὸκ 
1π6 180168 οὗ Αθϑορ, θθοᾶιιβα 1 Κπὸν 
[θὰ Ὀθϑύ, δηἃὰ ὑυσηθα {ποτὰ [ἴηΐο 

γουβ6. 611 [Π18 ἴο Ἐππθηοβ δηᾷ Ὀ184 
τὴ ἴἈ6 0 76}1 δηα [Ὁ]]οΥ᾽ τ16 85 Β00 1 
85. ἢθ 08}. 

12. ἐντείνας] “ρυύιπρ' ᾿ηἴο νϑυβο.ἢ 
ΤΠῊ6 ἰθυπτὶ 15 αϑοα οἵ βοὑπηρ ΜΟΥΑΒ 
ἴο τητι810, γοίασοτγαβ 826 8; οἵ 
Ῥυαΐησ ἐμουρηῦ πο ψορᾶβ, Ῥλῦϊο- 
διιδ 88 τ, Τὴ Ἰαϑὺ ΘχϑΙῺ}]6 βθϑ:ηβ 
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᾿Απόλλω προοίμιον καὶ ἄλλοι τινές με ἤδη ἤροντο, ἀτὰρ καὶ 
Εὔηνος πρῴην, ὅ τί ποτε διανοηθείς, ἐπειδὴ δεῦρο ἤλθες, ἐποίηςας 
αὐτά, πρότερον οὐδὲν πώποτε ποιήσας. εἰ οὖν τί «οἱ κέλει τοῦ 
927 9 ἊἋ .»Ψῇἦν, κι 7 Θ’ 33 Φ »ῸὉ".,͵ 4 2 ἔχειν ἐκὲ Εὐήνῳ ἀποκρίναςθαι, ὅταν με αὔθια ἐρωτᾷ, εὖ οἷδα 

Ἀν Θ᾽’, 9 4 .Φ ΄ 7 ἉἋ ’ 7 4 97 Φ [ω 

γὰρ ὅτι ἐρήςεται, εἶπέ, τί χρὴ λέγειν. λέγε τοίνυν, ἔφη, αὐτῷ, 
“3 4 9 ἴω δ, Φ . 4 7 . ἊἋ ὌΝ γά 

ὦ Κέβηο, τἀληθῆ, ὅτι οὐκ ἐκείνῳ βουλόμενος οὖδε τοῖς ποιή- 

ἁχαςῖὶν αὐτοῦ ἀντίτεχνος εἶναι ἐποίησα ταῦτα’ ἤδειν τὰρ ὧς οὐ 
.ἤ 9 Φ 4 Φ 7 [ω Φ ΤΑ 4 ἴά ΝΥ 

ῥάδιον εἴη: ἀλλ᾽ ἐνυπνίων τινῶν ἀποπειρώμενος τί λέγει, καὶ 

ἀφοςσιούμενοος, εἰ πολλάκις ταύτην τὴν μουσικήν «χοὶ ἐπιτάττοι 
ποιεῖν. ἢἶνν γὰρ ὃὴ ἄττα τοιάδε: πολλάκις μοὶ φοιτῶν τὸ αὐτὸ 
ἐνύπνιον ἐν τῷ παρελθόντι βίῳ, ἄλλοτ᾽ ἐν ἄλλῃ ὄψει φαινό- 

ἌΛΧΕΝΟΝ, τὰ αὐτὰ δὲ λέγον, ὦ (ζώκρατες, ἔφη, μουςσικὴν ποΐει καὶ 

ἐργάζου. καὶ ἐγὼ ἔν τε τῷ πρόσθεν χρόνῳ ὅπερ ἔπραττον 
Ὁ 8 ΄ 9ϑ“ ΄ ΄ . ν 5 ΄ 

τοῦτο ὑπελάμβανον αὐτό οὶ παρακελεύεςθαί τε καὶ ἐπικελεύειν, 

ὥςπερ οἱ τοῖς Θέουεςει διακελευόμενοι, καὶ ἐμοὶ οὕτω τὸ ἐνύπνιον 

ἴο τὴ σομποϊαβῖγο ὑμδὺ [Π6 πούϊοῃ οὗ 
86 ψογὰ 185 τοῦ, ἃ5Β Ρυοῖ. αβααββ 
οΟΠΒ 6.5, ἀουῖγθα ἴσοι βίσθίομιηρ ἃ 
βύσιηρ, Ὀαὺ 1τ}}1165 ἤχϊηρ᾽ ἴῃ ἃ ΘΟ 81}. 
ἴΌΓΙ ΟΥ φοβιύϊοη. Οἱ Μἴἥομπο 87. Δ, 
ΘΙ Ὁ 15 αϑοά οὗ ᾿ηβουθίηρ ἃ 
ὑΥ]8 516 1η. ἃ ΟἸ70]6. 

1. προοΐμιον] Τη18 σψοσά [8 
ΒΡΡΙΙ6α Ὀγ ΤὨπογαϊάθβ, τὶ 104, ἴο 
π6 Ἡομιθυῖς Ὦγτηη ἴο ΑΡο]]ο : βᾳοῃ 
προοίμια ἼΘΙ ΒΊΟΥ ΒρθακΙηρ Ῥγθ- 
165 οἰ ὕπο ἴο ἃ ΟΠ ΡῈ Ῥόβχὶ (οἰμη) 
ΟΥ ἴο ἃ ΤΟ]ΙΡΊοΟΙΙΒ Θ6] ΘΓ ]0 ἢ. ΦΡΘΟΙ- 
ΤΩΘη85 ΟἵὗὨ γ6͵565 δῦ θαΐοα ὅο Θοϊγαῦοθ 
86 ἴο θ6 [ουπᾶ 1ῃ. Ὥϊορ. Τδογῦ. τὶ 42. 

2, Εὔηνοοζαθα πομοβ οἵ ῬΒΙῸΒ 
59 8ἃ ϑβορμῃϊθῦ 8ηα4 Ῥοθῦ. ΕἾΟΠῚ 
Αροϊοσῃ 30 Β ψὔὰα ἰϑθᾶσῃ {μαῦ Π6 
ἰδασῃῦ ἀρετὴ ἴον ἤν τηΐϊηδ8 ; ἔγῸ πὰ 
Ρμαράγιβ 2367 Α ὑμὰῦ 6 ψὰβ {Π6 
Ἰηνθηῦοῦ οὗ πον τίου] ΠΡΌΓΪΟΘΒ: 
τὸν δὲ κάλλιστον Πάριον Εἰὔηνον 
εἰς μέσον οὐκ ἄγομεν, ὃς ὑποδήλωσίν 
τε πρῶτος εὗρε καὶ παρεπαίνους : οἵ 
δ᾽ αὐτὸν καὶ παραψόγους φασὶν ἐν 
μέτρῳ λέγειν, μνήμης χάριν: σοφὸς 
γὰρ ἁνήρ : ΜΠΘΙΘ 5686 Ὁ}. ΤΙ ΟΙΆΡΒΟΙΒ 
ποίθ.. ΕὙΟσα Ὀοΐῃ Ῥδβϑϑᾶσθδθ γὙὸ ΤὩΔΥ͂ 
10} ὑμαὺ Ρ]αΐο ἀ1ἃ ποὺ ὑμ1η}]ς πο ἢ 

οὗ ἢ. Τὴ ἴδον ραρτηθηΐθ ὑῃδὺ 

ΤΟΙ δὴ οὗ ἢ15 6]θρῖδο ῬΟΘΙῺΒ 818 οΊΨΘΗ 
ἴῃ Βουοκβ οοίαθ 1, γγιο. ΒοΤρῚς 
ΠΟΥΟΥΟΙ ΤΟΙΏΘΙΚΒ “ασδθ Ὦ]Ο ὉΠΙ1ῸᾺΒ 
ἘΠΠΘΩΪ ΠΟΙΏΪΏ6 ΘΟΙΡΙΘΙΗΘΙΑΙ, Τροία 
ἀποῦυ5 δία! νἹἀθηύαν" ; δηα {6 
οὔθ᾽ θρρυϑιηβ, ον ουοῦϊο, ρΊνθη 
ἴῃη {πΠ6 ΑἸὐμοίορν ὑπηᾶονῦ {ῃ6 ὩϑΙη6 
Ἐπαθη δ, 86 ὑπαοαθίθα]ν [ῃ6 οΥΚ οἵ 
αἰΠογοηῦ δαύῃουβ. 

". ὡς οὐ ῥάδιον] Αἴΐοεῦ ὡς ΒΡ 
σῖνο ὅτι, γγ 1 Οἢ. βοθδη2 Ὀγϑοκοίβ δηᾶ 
1 οτηΐί. 

9. εἰ πολλάκις] “1 ῬΘΙομδποο᾽ ; 
85 1ῃ 61 Α. 

14. παρακελεύεσοϑθαί τε καὶ ἐπι- 
κελεύειν] “ἴο ὑτρα 8ηα ΟΠΘΟΥ τὴ6 οη. 
ἘδΟῊ οὗ ὑπ6 ὑῆγθθ οοιῃροῦμαβ ϑοᾶ 
ὈΥ ῬΙαΐο 1 {15 Ῥαββθᾶρθ ἢδ8 108. α18- 
ὕϊηοῦ βῆδαάθ οὗ τῃθδηϊηρ,. σπαρακε- 
λεύεσθαι, “ΜΏΙΟΒ 15 6 ἴδια ἔτο- 
ααΘ Ὁ] ΔΡΡΙ16α ὍΥ ΤὨπογαϊαθβ ἴο ἃ 
ΘΘΏΘΙΔΙΒ δάσο ἴο [18 ΒΟ] 1678, 
ΙΏΘΘΏΒ “ΤΡ ἴο ΙΏ8Κ6 8ὴ δἤοχ᾽: 
ἐπικελεύειν, ὙΏΙΟΙ 18 ἃ ΤΠΟἢ ΤΆΤ 
ὙΟΥΩ͂ 8η ΟΟΟΌΥΒ ΠΟΥΏΘΙΘ 6186 [ἢ 
Ῥ]αῖο, “Θηοοῦγασθο 8116 [ῃη6 οἴουῦ 15 
Ῥϑῖηρ τηϑα θ᾽ ; 88 1ῃ ΕἸΣΙΡΙ465 Εἰ ϊοοίγα 
1294, Ιῃη διακελευόμενοι ἴΠ86 ῬΓ6- 
Ῥοβιθίοῃ ἢδ5 ἃ αΙἰβίσ θαύῦνα [ΌΤῸΘ: “ὁ 88 
6 Ῥδιρθβδη8 οὗ αἰουθηῦ ΤΌΠΠΘΥΒ 

1ῖο 

15 
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ὅπερ ἔπραττον τοῦτο ἐπικελεύειν, κουσικὴν ποιεῖν, ὡς φιλοςοφίας 

ἀκὲν οὔσης μεγίστης μουσικῆς, ἐμοῦ δὲ τοῦτο πράττοντός: νῦν 
ὃ’ ἐπειὸὴ Η τε δίκη ἐγένετο καὶ ἡ τοῦ ϑεοῦ ἑορτὴ διεκώλυέ κιε 
ἀποονήσκειν, ἔϑοξε χρῆναι, εἰ ἄρα πολλάκις «κοι προστάττοι τὸ 
ἐνύπνιον ταύτην τὴν δηχλχώδη μουσικὴν ποιεῖν, χκὴ ἀπειθῆςαι 
αὐτῷ. ἀλλὰ ποιεῖν. 

Φ [4 λῚ ὧν Ἂ Θ ΓΑ͂Ν ΑΥ 

ἀσφαλέοςτερον γὰρ εἶναι ἢ ἀπιέναι πρὶν 

ἀφοειώςαςϑθαι ποιήςαντα ποιήματα καὶ πειθόλιενον τῷ ἐνυπνίῳ. 
οὕτω δὴ πρῶτον μὲν εἷς τὸν ϑεὸν ἐποίηςα, οὗ ἢν ἡ παροῦςα 

’ Ὰ Ἁ » ’ Φ ΓΑ δ΄ Ἃ Ὰ ΄ 9 ϑυεία: μετὰ δὲ τὸν θεόν, ἐννοήςας ὅτι τὸν ποιητὴν δέοι, εἴπερ 
κέλλοι ποιητής εἶναι, ποιεῖν μύϑους, ἀλλ᾽ οὐ λόγους, καὶ αὐτὸς 

οὐκ Η μιυϑολογικός, διὰ ταῦτα δὴ οὗς προχείρους εἶχον ύϑους 

Θἤθ6" ΟἹ . 61} ἰἀγουγιίοβ. Οἐ 
Ἡδγοάδοίαβ Ιχ ὅ διακελευσαμένη δὲ 
γυνὴ γυναικί. 

1. ὧς φιλοςοφίαα μὲν οὔσςεης 
τῆς λιεγίστης μουσικῆς] ὙΥ̓ΔΡΊΏΘΥ 
076}1 ααούοθ Ζαοΐθ8 188 Ο ἴ01]1. 866 
δῖδο Γαῖῦθ 689 Ὁ ἡ καλλίστη καὶ 
μεγίστη τῶν ξυμφωνιῶν μεγίστη 
δικαιότατ᾽ ἂν λέγοιτο σοφία. Οἔ 
Κοριθιὶς 411 ὁ [0]]., δὅ48 Β διὰ τὸ 
τῆς ἀληθινῆς Μούσης τῆς μετὰ 
λόγων τε καὶ φιλοσοφίας ἠμελη- 
εναι. 

ὅ. ΤῊΝ δημώδη μουσικήν) 1 
{π6 ΟἹ ΠΔΙῪ ΟὝΘΟΙΚ 56 η86. οἵ δυΟδ.16 
8η6 ἸΙΡΟΙΑΥΎῪ οαἰΐατο; ὙΏΘΥΘαΒ 50- 
Κταῦθθ απϑοιθίοοᾶ ὈΥ̓͂ μουσικὴ [6 
ῬὨΠ]ΟΒΟΡΒΙΟ 116. 

7. ἀφοςιώςαςθϑαι)] “ἴο Β8 18 }7 ΤΩΥ͂ 
σομῃδβοΐθηθθ᾽ ΤῊΪΒ ϑηθοαοίθ νγ}6}1 α18- 
ῬΙαγα ὕ88 5ΙΠΩΡΙΥ͂ Το]]οίοιιβ ομαυϑοῦθν 
οἵ Βοκγαίοβ ποὺ σψιμοιῦ ἃ ἐΐπρο οὗ 
Βιρουϑ το. ἀφοσιώσασθαι 15 ἴο 
ΟἾθΆ 1 Ομ Β6 1 ἴροὴλ 811 ἰαϊηὺ οἵ 11ὴ- 
Ῥιοῦν ; οἵ ῬβμαφάγιιβΒ 242 σα; Ρ]υϊοθιιϑ 
12 Β ἀλλὰ γὰρ ἀφοσιοῦμαι, “1 ᾿γΔ5ἢ 
ΤῊ βδηᾶβ οἵ 10. 

καὶ πειϑόλχλλενον) ϑοῆϑῃχ Ὀγδοκοία 
καί. 

8. εἷς τὸν Θεόν] Απούπου τηδηῖς οὗ 
ΘΟΚΤαΐοθ᾽ ο16- 81 οηθα Ρἱοῦνσ, Ῥγοῖ 
δααᾶδα 85 βοιὴθ 1η θιϑῦϊηρ ΓΘΙΏ Δ. ΚΒ 
ΟὨ ᾧῃθ βρθοῖδὶ οοῃῃθχίου ὈθῦνΘΘ ἢ 
ϑοκταίοθα δπα Αρο]]ο: οἵ 858 4. 1 
ὀδηποῦ, Πονγ ον ο, ἀρυθα ΥΙ ἢ ἢ15. 8πρ- 

σοβῦίοη ὑμαὺῦ {Π6 προοίμιον νγὰβ8 8 
ὑπ Κϑρίνίησ [Ὁ {π6 μι} ἀδγϑ᾽ 
ΤΘΡΥΙΘΥΘ ; Μ 810 σοῦϊα 6 τούία!!ν 
Ἰησοηδὶδύθηῦ ψιὺ ἢ [ῃ6 δὐὐίθαθ οἵ 
ΘΟΚΤΑῦΘΒ. ἴῃ 186. ἴαοθ οἵ αθδίῃ : οἵ. 
116 Ε. 

10, κὔϑθους ἀλλ᾽ οὐ λότουε] 
“Πούϊοπ δια ποὺ ἴδοι, ΤὨ15 ἀϊβύϊηο- 
ΤἸΟῺ 18 Θβύθ Ὀ]Π15η6α ὈΥ Οογσίαβ ὅ98 Α, 
ἄκουε δή, φασί, μάλα καλοῦ λόγου, 
ὃν σὺ “μὲν ἡγήσει μῦθον, ὡς ἐγὼ 
οἶμαι, ἐγὼ δὲ λόγον" ὡς ἀληθῆ γὰρ 
ὄντα σοι λέξω ἃ μέλλω λέγειν : [θη 
ΤΟ] ]ονγβ [16 τσ τη δρουῦ {86 ἡπαρτηθηΐ 
οὗ βοι]5 ; οὗ 1 αιϊῦθ 8712 ν. μῦθος 18 
ἀοῆπθα Ὁ Αριύμοῃϊοθβ, ααοίρα ὍΥ 
Υ γύυϊζ Δ , 88 λόγος ψευδὴς εἰκονί- 
ζων ἀλήθειαν. ῬΙαίαΤΟΙ, ἀθ οἱογία 
Αὐποητϊογιϑύννην ὃ 4, 58.058 ὑπαῖ ΡΙηάδν 
ὙΔΒ Ῥϑρακοα ὉΥ Κουήπηα, ὡς ἄμουσον 
ὄντα καὶ μὴ ποιοῦντα αὐ Δοΐο: ἃ ὃ τῆς 
ποιητικῆς ἔργον εἶναι συμβέβηκε; 
ἴαυῦμου οὴ ἢ βᾶυβ ὁ δὲ μῦθος εἶναι 
βούλεται λόγος ψευδὴς ἐοικὼς ἀλη- 
θινῷ. Οοταραῖα Αὐίβίοι]οθβ ἀϊβθύϊμο- 
ἴλοη. Ὀϑύνγθθῃ ἱστορία δη ποίησις, 
Ῥοοίϊοα 1461" 4, τούτῳ διαφέρει τῷ 
τὸν μὲν τὰ γενόμενα λέγειν τὸν δὲ 
οἷα ἂν γένοιτο. ΟΥ̓ οουγβα λόγος ἴῃ 
105 ΨΊΔΘΥ ΒΘΏ56 1Π6]πᾶ65 μῦθος, ἃ8 τ 78 
πᾶν ἴῃ 60 ἢ τοὺς τοῦ Αἰσώπον 
λόγους. 

11, ος προχείρους εἶχον] 6. 
10. 18 Π]ΘΙΠΟΥΥ͂ ; ὕπογ8 185 0 δυϊάθῃδα 
{πᾶ ὕμ6 [80]68 οἵ Αθϑὸρ δά Ὀδβθῃ 



617 ΦΑΙΔΩΝ 9 

καὶ ἠπιστάμην τοὺς Αἰεώπου, τούτους ἐποίηςα, οἷς πρώτοις 

ἐνέτυχον. ᾿ :- 

Νν. Ταῦτα οὖν, ὦ Κέβης, Εὐήνω φράζε, καὶ ἐρρῶσεθαι καί, 
ἂν ᾿σωφρονῆ, ἐμὲ διώκειν ὧς τάχιστα. ἄπειμι ὃέ, ὡς ἔοικε, 

τήλερον᾽ κελεύουει γὰρ ᾿Αθηναῖοι. καὶ ὁ (ικχμίας, Οἷον παρα- 
κελεύει, ἔφη, τοῦτο, ὦ (ώκρατες, Εὐήνῳ; πολλὰ τὰρ ἤδη 

ἐντετύχηκα τῷ ἀνὸρί: ςχεδὸν οὖν ἐξ. ὧν ἐγὼ ἤσθημαι οὐδ᾽ 
᾿ὁπωστιοῦν οοἱὶ ἑκὼν εἶναι πείσεται. τί δέ; ἡ ὃ᾽ ὅσ: οὐ φιλό- 

οοφοα Εὔηνοα; Ἔλμλοιγε δοκεῖ, ἔφη ὁ ζὉμιυίας. Ἐθελήςει τοίνυν 

καὶ Εὔηνος καὶ πᾶς ὅτῳ ἀξίως τούτου τοῦ πράγχιατος μέτεςτιν. 

οὐ μέντοι ἴεως βιάςεται αὑτόν: οὐ γάρ φαςι ϑεμιτὸν εἶναι. καὶ 

Ῥα]15η6α ἴῃ ψυϊθπρ ἊΡ ἴο {15 116. 
ΑΘΒῸΡ 185 5814 ο ἧἤδνθ Ῥθθὴ 8. ὁοῃ- 
[ΘΙ ΡΟΙΥ οἵ οίοῃ ; δηα ᾿[Π6 β(οΥΥ 
οἵ 18 ἀθαῦῃ 15 Το]α ὈΥ Ῥ]αὐθυ ἢ, ὁ 
867 γυηυϊηυῖβ υὐαϊοίω ἃ 12. : ὉΠΘΥΘ 15 

850 8. Δ]]Ππθῖοη ἰο ἰὖ ἴῃ Ηοτοδοίτιϑ 
π 1984, 

4. ἐμὲ διώκειν ὧς τάχιςτα] 
ΤῊΙ8 1] πηούϊοῃ. τηπϑύ θ6. οοηῃϑΙ ἀδτθα 
85 Ἰηοαϊῆθα ὈΥ ἢμ6 ρύόνιβο δαάρα 
Ῥβίον, οὐ μέντοι ἴσως βιάσεται 
αὑτόν. ϑομιμιᾶλ ἤπαβ ἃ “" ἸΠ]ορία᾽ 
ἴῃ ῃ6 ψογάβ, δα Ῥγοῖ. Οαθάάββ 
ἴδῖκοθ ὑΠ6 βαῖηὴθ νίϑθν. Βαὺ 1ὖ 8ἃν- 
ῬΘΔΙΒ ὅο τὴη6 ἰῃδῦ βαοῃ ἃ ῬΓθι δία 
ῬΟΙΘΓΘμΟ6 ἴο μα μελέτη θανάτου 15 
ὑπουο ρὮ]ν πη ρ]δύοϊο. Τὸ 15 116 
ἴο οὐἱῦ {π86 ψογᾶβ ὡς τάχιστα “ΙΔ 
ἩροΙηαοχΐ ; ἴῃ ΘΩΥ͂ ὁᾶ86. (Π6ΎΥ τητιϑὺ Ὀ6 
12 }}164, 6156 γγ7α Τηδ]κ6 ϑοκγαίθβ ον 
Ἐπιθῆοβ ὑπ 6 ΒΌΡΟΡ ΠΟ Β δάνιοα ἴο 416 
ΒΟΙΠΊΘ {1Πὴ6 ΟΥ ΟΥΠΘΥ. 

61] ο---69 Ὁ ε0. ν, ν. βωηρυΐαϑ: 
ἘΠΙΘΉΟΒ 15 ποῦ ΠΠΚ6 Ὶν το [8 Κα 5.0} δά- 
ψΊ06 85 δύ. ϑοζγαΐοβ: 685 6 15, 1 
ἮΘ 15. 8. 7608] ῬΒΠΟΒΟΡΙΘΙ ; ποῦ {ῃδῦ 
μ6 οὐρῃῦ ο ἰδκθ 8 οὐ 1106. 
Κοδος : ΙΒ βθοῖὴβ ᾿ἱποοηβιϑύθηῦ ; γοὰ 
Πγϑὺ ΒΑ  ὑμαὺ ἴπ6 ῬΈ]ΟΒΟΡΙΘΙ ψ11] 6 
Οἷα ἴο Ἃἅ16, δηα [Π6ῃ ὑμδὺ 6 τη. 
ποὺ Κι] ὨΠηΒ6] ἢ: ΨΥ τῆᾶν μ6 ποῦ 
οίγαΐοδ: 1 ΟἿΪΥ Κπον ψγῆϑὺ 1 Πᾶγθ 
Ῥθθὴ ἰο]18. αἀδοογάϊηρ ἴο οἿβ 80- 
οουσηῦ ΜὙ Δ7Λ6 1ῃ Οοἰδίοαν ἤογα δηά 
ΤΏΔΥ ποῦ ΤΊΘΚ6 ΟἿ Θθῦᾶρθ. ΤῊ15. 19 

8. μαγὰ βασίηρσ; Ὀπὺ ὕΠΘΓῈ 156. ἃ ὨΊΟΙΘ 
ΟὈνΙοῦθ ΤΌϑβοη, δα γὸ 816 {ῃβ 
ῬΙΌΡΟΙ οἵ 86 σοῦθ, ΨὴΟ 816 88 
7 Β0Υ Ἰπα]σηϑηῦ 11 νγθ ἀθδίσου οὐἹ- 
Β6ΙνΘΘ. ἃ5. γοὰ γου]α 6, Βῃου]α Οὴ6 
οὗ γοῦγ 5]αγθβ ἅο 80... 

10. τούτου τοῦ πράγμχιατοα] 8.0. 
φιλοσοφίας. 

11. οὐ γάρ φαςῖ] Τό 15. γοῦν 
οἵ ποία ἐῃϑὺ [Π6 016 οἵ 815 τύῦῃου 
ΒΌΡΘΙ ἢ ΟΙ81 τϑϑβοηηρ' σϑὶηδὺ ΘΠ ]Ο1α6, 
ὙΏΙΟΝ 15 ααἰΐο οιίδιαθ [6 τηϑίῃ 
ϑυστμηθηῦ οὗ [86 αϊδίορτιθ, 15. ὁδ76- 
[ΠΥ δηα γοϑρθαίθαϊν τηϑυκθα ἃβ 
ΒΘΟΟΠἀῃδηα. [Τύ βθθη8 δὲ 1: Ρ]αΐο 
ΒΗΘ ὅο δνοϊὰ Δ ὈΓΟ]πάϊοα δηὰ 
ΤΩΊΒΥΘΡΙΒΘη Δ ΠΟ. ψΡ 0 18 Ῥ8η6- 
ϑυτῖο οὗ ἀθαύῃ τηϊρηῦ Ὀσηρ ὌΡΟῚ 
Ὠϊη); ΨΜ 116 ΙΒ ΒΠρηῦ δηα γϑριᾶ 
ἰγοαϊσχηθηῦ οὗ {818 βυθήθοῦ σοῦ]ὰ 
Βῆονγ ὑμαῦ Βα αἷα ποὺ ἴδ6] βύγοηρΊΥ 
ὌΡΟΩ 10 Τηδύ 6 αΙ]Ϊα ῃοΐ 1 8]] 
Οδ805 ΟἼΒΔΡΡΤΟΥΘ Β.]ο1αθ 15. ΘΟΥΔ1Ὲ : 
οὗ, Παῖς 884 ο καὶ ἐὰν μέν σοι δρῶντι 
ταῦτα λωφᾷ τι τὸ νόσημα---εἰ δὲ μή, 
καλλίω θάνατον σκεψάμενος ἀπαλ- 
λάττου τοῦ βίου. ΑἸΙβ5δο 878 σ ὃς 
ἂν ἑαυτὸν κτείνῃ, μήτε πόλεως 
ταξάσης δίκῃ, μήτε περιωδύνῳ 
ἀφύκτῳ προσπεσούσῃ τύχῃ ἀναγ- 
κασθείς, μηδὲ αἰσχύνης τινὸς ἀπό- 
ρου καὶ ἀβίου μεταλαχών, ἀργίᾳ δὲ 
καὶ ἀνανδρίας δειλίᾳ ἑαυτῷ δίκην 
ἄδικον ἐπιθη. 

1ῖὸ 
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6 ΄ ἴον »“Ὰ Ἁ ΄ Φ Ἀ Ἁ [ω ΝΥ - 7 

ἅμα λέγων ταῦτα καθῆκε τὰ οκέλη ἐπὶ τὴν ΓὴΝ, καὶ καθεζό- 

Ἄενοα οὕτως ἤδη τὰ λοιπὰ διελέγετο. ἤρετο ον αὐτὸν ὁ 

Κέβης: ΓΙῶς τοῦτο λέγεια, ὦ (ώκρατεσ, τὸ μὴ Θθεμιτὸν εἶναι 
Θ Ἃ 4 .} ᾽΄ .« 591 ῸΝ 9 γά Ἃ ή 

εαὐυτὸν βιάζΖεςθαι, ἐθέλειν δ᾽ ἂν τῷ ἀποθνβοκοντι ΤῸΝ φιλόζοφον 

ἕπεςϑαι; Τί δέ, ὦ Κέβηα; οὐκ ἀκηκόατε εὖ τε καὶ (ικμίας 
Ἀ “Ὰ ΄ ΄ 7 9 ΄ “ Φ' 

περὶ τῶν τοιούτων Φιλολάῳ ευτΓεγονότες ; Οὐδέν γε Ἵςαφώδσ, ὦ 

ζώκρατεα. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ ἐγὼ ἐᾷ ἀκοῆς περὶ αὐτῶν λέγω ἃ 

μὲν οὖν τυγχάνω ἀκηκοοῦα, φθόνος οὐδεὶς λέγειν.υ καὶ τγὰρ 
ἴςως καὶ μάλιετα πρέπει μέλλοντα ἐκεῖςε ἀποδηλιεῖν θιαςκοπεῖν 
τε καὶ μυθολογεῖν περὶ τῆς ἀποδημίας τῆς ἐκεῖ, ποίαν τινὰ αὖ- 

χἋ . κὺ γή Ἃ 9 Ἧ ἮΝ. 97 Φ “Ὰ ΄ 

ΤῊΝ οἰόμεθα εἶναι: τί Γὰρ αν τις καὶ ποιοῖ ἄλλο ἐν τῷ μέχρι 

ἡλίου ὀυωαλῶν χρόνῳ : ; 
ΝΙ. Κατὰ τί δὴ οὖν ποτε οὔ φαςι θεμιτὸν εἶναι αὐτὸν ἑαυ- 

τὸν ἀποκτιννύναι, ὦ (ζώκρατες; ἤδη γὰρ ἔγωγε, ὅπερ νῦν Ὁὴ 

εὺ ἤρου, καὶ Φιλολάου ἤκουσα, ὅτε παρ᾽ ἡμλῖν ὀιητᾶτο, ἤδη δὲ 
καὶ ἄλλων τινῶν, ὡς οὐ ϑέοι τοῦτο ποιεῖν" ςαφὲς δὲ περὶ αὖ- 
τῶν οὐδενὸς πώποτε οὐδὲν ἀκήκοα. ᾿Αλλὰ προθϑυμεῖςθαι χρή, 

ἔφη" τάχα γὰρ ἂν καὶ ἀκούςαις. ἴσως μέντοι θαυμαστόν τοὶ 
φανεῖται, εἰ τοῦτο μόνον τῶν ἄλλων ἁπάντων ἁπλοῦν ἐςτὶν 

6. Φιλολάῳ] ἘτοΙὰ {818 1 15 
οσιαθηὺ ἰμαῦ ῬΏΙΠΠΟΙΘΟΒ βϑροηῦ ΒΟΙῺΘ ᾿ 
τηθ δὖ ΤΏθοθ, το ο Κοῦοθθ. δηὰ 
ΘΙΙΏΙΏ185 δἰίθηαθα ἢ15. Ἰθούασοθ, ΥΥ8 
βδᾶνθ δΌΒΟΙ αὐθὶν πὸ δαίμοηθο 1η- 
ἕουτηδύϊοη δροὰῦ ὑπ6 116 οὗ {815 
οιηϊηθηῦ Ῥυύμδροτθδῃ ; δῃ {8 
σΘμ αἰ πθηθαθ οὐ {ῃ8 ἔγαρταθηΐθ 88- 
ΟΥΘα ἴο ίμμη ἢδ8, 1 {81πκ, Ῥθθη 
ὉΠ06 ἴῸΣ 811] αἰδροβθρα οὗ ὉΥ̓͂ ΜΙ, 
Βγνδῖίον, “οιγηαί, 00} Ῥ᾿υϊοίοσν, νο]. τ 
Ῥ. 21 [0]]. ' 

οὐδέν γε ς«αφῶς] ἔθος ἣν τοῖς 
Πυθαγορείοις δὲ αἰνιγμάτων λέγειν, 
58,05 ΟἸΥΡΙοάοτοβ, οχη 06 ΘαΙΡΟΙΒ 
811 τορθᾶῦ. 18 1ηΚ Ρ]αὔο᾽Β τηθϑηϊηρ 18 
ὑμαῦ [86 ἀγουχηθηῦθοῦ ΡὨ]])Ο]δοϑσδιμπϑὲ 
Β.10146 616 ποῦ ΘΟΠΟ] αΒΙγ 6 ΘΠΟῸΡὮ ἴο 
βοιδῖν [μ6 πραγματεία οἵ Ἰζ 6068. 

9. διασκοπεῖν τε καὶ μυθο- 
λογεῖν͵) ΤῊ 15 15. δὴ δοσαραίθ 680 }10- 
οη οὗ ὑΠ6 σοηνουβδίιοη μϑύὺ 18. ἴο 
ΘΟΠ16 : ὙΏΘΗ ΓΤ ΔΒΟῚ 88 ἀΟη6 81] 586 
ΟΔΤ., ἉΠΟΥ͂ ΘΟΠΊ65 ἤο 6 814 ψ] ἃ 
ΤΆΤ. 

10. τῆς ἐκεῖ] ϑομϑηζ Ὀτϑοϊκοῖβ 

ὕπ0868 ψορᾶβ: ἨΗΤΒΟΠΙρ ῬΙΌΡΟΒΘΒ 
ἐκεῖσε. ' 

11. “μέχρι ἡλίου δυωιῶν}] ΡὈε- 
ἴΌγ8 10 οχθουύοη νγὰβ ποὺ 16ρᾺ] : 
οἵ, 116 Ξ. 

19. εἰ τοῦτο «λόνον] ΟἵὨ {15 ἰοοιιδ 
νοχαΐιθ 1 5081] ἢγϑὺ σῖνθ "ΠΥ οὔτι 
1ηἰοΥρΡοίαθοη Ὀθίοσθ τη ]οηϊηρ 
ΟΠ" νίθννβ ὑμδὺ ἃ [614 ἀΡΟη 10. 
1 δοοορῦὺ ὑπ ἰοχὺῦ Ῥυθοίβθῖῦ 85 1ὖ 
βίδῃβ ψιθμοαῦ δ] θυαῦϊοη. ΟΥ Ομ ΐ8- 
βου. Τπὸ ἢχϑῦ {πϊὴηρ ἴο 6 ἀ0η6 15 
ἴο ἢχ ὑπο τηϑδπίηρ οἵ τοῦτο. [Ὁ σδῃ. 
ΒΔΙα]γ Ρ6 ἀουθίοα {μδὺ τοῦτο τηθ8ῃ8 
ΠΟΥ δχϑοῦγ ψῇμδῦ 1Ὁ ἀοο8 ἴῃ 62 0, 
ἀλλ᾽ εἰκός, ἔφη ὁ Κέβης, τοῦτό γε 
φαίνεται : ὙΏΘΙΘ [86 σοηΐοχῦ ΟἸΘΑΥΥ͂ 
ΤΘΟΊΤΟΒ μᾶὺ τοῦτο -- μὴ θεμιτὸν 
εἶναι αὐτὸν ἑαυτὸν ἀποκτιννύναι. 
Ταϊζίησ ἴ ἴῃ {ῃδὺ β6η886 ΠΟΙ6 1 
Βῃου ]α ὑγϑηβὶαΐθ : “ΡΟ μ8Ρ5 γοὰ ψΨ11 
06 ΒΌΓΡΙΙΒΘα 1 [818 ααθϑύϊοιι δίοπρ οὗ 
811 δάτηϊβ ἃ 511ὴ016 διῆϑ76ι--- [Π8 
β58 186 ὑμίησ ἄοοθϑθ ἢοῦ ὮϑΡΡΘη ἴο τηδῃ 

62 
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Ἀ Φ ᾽΄ ΄ “Ὰ Φ ΄΄ δ ἈΝ κὺ 9 8 
καὶ οὐδέποτε τυγχάνει τῷ ἀνορώπῳ, ὥσπερ καὶ τάλλα, ἐςτιν ὁτὲ 

Ἁ Φ᾿ »ἤ 4 9. ἔων ΩΣ ἊἋ 7 ͵ 

καὶ οἷς βέλτιον τεθνάναι ἢ ΖΗ͂Ν, οἷα ὃὲ βέλτιον τεθνάναι, ϑαυ- 

μαστὸν ἴςωος ςοἱ φανεῖται, εἰ τούτοις τοῖς ἀνϑορώποιας «κὴἡ ὅςσιον 
9 Ὰ Θ ἊἋ Φ ἴω Φ » 97 »Ν ᾽ Φ [4 

αὐτοὺς ἑαυτοὺς εὖ ποιεῖν, ἀλλὰ ἄλλον δεῖ περιμένειν εὐερΓέτηΝ. 

καὶ ὁ Κέβης ἠρέμα ἐπιγελάςας, Ἴττω Ζεύς, ἔφη, τῇ αὑτοῦ φωνῇ 
᾿», 

ΕἸΠΟΟΝ. 

ἄλογον: οὐ μέντοι ἀλλ᾽ ἴεως γ᾽ ἔχει τινὰ λόΓοΝ. 

Καὶ τὰρ ἂν δόξειεν, ἔφη ὁ (ωκράτης, οὕτω τ᾽ εἶναι 
9 Ν 3. 
Ο ΜΚὙΕΝ ΟὖδΝν 

} φΦ ’ἤ 7 Ν, Φ “Ἂ Ζ΄ 8 57 »“ὡᾳ, 

ἐν ἀπορρήτοια λεγόμενος περὶ αὐτῶν λόγος ὥς ἐν τινι φρουρᾷ 

1ῃ {815 85 1 ἃ11] οὔ. οὔδ65 ; 1 68} 

Ὁπϑὺ ἴο ΒοΠ16 τθῃ δῦ Βοῖὴ6 {ὑϊτὴ6 ἀθαῦῃ 
ἴ5. βοῦν. ὕμπδῃ 118: δῃηα ἴον σμοῖα 
ἀβθαῦῃ 15 Ῥαύνορ, γοὰ 011 ῬΟΥΠΘΡΒ 
ῖηκ τὖὸ βίσδηρο ὑμδὺ {Π6Ὺ ΤῊΔΥῪ ποῦ 
ἄο ὑμοιηβαῖνοθ ἃ σοοᾶ ὕσσῃ Ὀπῦ τησϑῦ 
γγαϊῦ ἴον βοῖὴβ οὔμοι ΠϑΙροθυ 1 ὁοη- 
οοἶνο μ6 οἴδιβα καὶ οὐδέποτε. .. 
ὧγν ἴο 5Π0Ὸ.7) ΠΟῪ ἴΐ 18 ῃπαὺῦ 188 
απρϑύϊοη 15 ποὺ ἁπλοῦν. 1|685 
ἄρα ὑγθῦθ βοιηθῦτηθθ Ὀούδου ὑῃδῃ 
1116 Ὁ86 ααορύίΐοηῃ ψΒθῦμου β0]10146 
ὍΘΙ. ΒΟΙΠΘ Τη65 1} ἡγοῦ ]α ΠΘΥΘΙ 
Ὅ6 χτϑϊβθᾶ, ἴοῦ πὸ οὔθ ψουα ἀγθϑια 
οὗ δοπιμλτπρ 10. ὥσπερ καὶ τἄλλα, 
2.6. 85. ἴῃ ΟὔΠΘΙ Οοδ565 οἰὐῃ6Ρ οὗ ὕνο 
ΟΡῬοΒΙΐθβ Δ Ὺ Ὀ6 Ὀθύζου δοοουαϊηρ ἴο 
οἰσουτηδίϑηοθθ, ΤῈ6 ΜΠ0]6 βθηῦθηοθ 
διηοσπίβ ὕο 815: χοῦ Μ11 Β1π]ς 1 
ΒΥΔηρΡΟ 1 1ῃ [Π6 ὁο486 οἱ ϑβ010146 γ78 
8 ἸΔΥ͂ ἀοῃ 80 ἰΠΥΔΥΪΘὉΪ6 τα]6 : 
π8ὺ ὕΠ6γ6 816 20 ῬΘΥΒΟῚΒ ἴῸΓ ὙΠΟΠῚ 
10 15 δύο ἕο ἄϊα ὑμδη 1ἰνὰ ; δῃηὰ 1 
ὮΏΘΥΘ 816, ὑπᾶῦ ὉΠ6Υ͂ ΠΙΔΥ ἡοῦ ΤῸ ]Θ886 
ὑπθιβοῖν 8 [το 1116, 

Ὅν. ὕδοκβοῦ, πὶ ἃ ῬΆΡΘῚ χοϑᾶ.' 
Ὀαίοσα μ6 Οδιαυιάσθ ῬΆΙ]Ο]ορΊοα] 
Βοοιοῦν [)60. 1, 1881, 88. ἃ τηοβῦ 
ΒΘΘΙΟ] τσ ΘΧΘΙΔΙ ΠΟ Ώ. οὗ ὑ815 Ῥάββαᾶρθ. 
Τὐπαογβίδπαϊηρ τοῦτο ἃ5 1 ἄο, 8 15 
οὗ ορ᾿πίοπ ἐπδῦ {Π6 οἰδιιθ85 καὶ οὐδέ- 
ποτε τυγχάνει... ζῆν διά θαυ- 
μαστὸν ἴσως... ἀνθρώποις 816 
Ἰηουρο δύϊοηθ. ΜΥ [1ηουρυρίδίϊοηῃ, 
ΒΟ. αΙΠ ΡΒ [ΤΌΤ 811] τΓΠο86 ὑμδὺ ἢ6 
ΟΡΙΠ1Ο1568, ΒΘΘΙῺ8 ἴο Ιὴ6 ἴο Ιηθϑῦ ΙΩΘΗΥ͂ 
οὗ 158 οὈ]θούϊομβ ; 8ηα ὑμπουρὴ 1 δ. 
αν Τότ δπστπρ ὕμδὺ ἢΘ τη 0 ποῦ 
Ὀ6 τἱσηῦ 1 το]θοῦπσ [Π686 ψοχάβ, 1 

δι Ἰούῃ ἴο Ὧἀο 80 θη 1 Ὀ6]16 να 
ΤΠΘΥ͂ αἰἴϊογα 8. Τοβοηϑ]6 βθη86. ἊἈΔ5 
Τοραγαβ οορίδ ἢ ῬΉταβ68. ἴο Μ ΒΙΟΉ ἨΘ 
ΟὈ]θοῖθ, 1 Ὁ81ηκ οὐδέποτε 15. 5ΙΠΡ]Υ 
ἴῃ ΔΆ Π 655 ὑο ἔστιν ὅτε ; 8δη Τ]ΔΥ 
ψ6 ποῦ ἢ Μτ. Οὐρα ἰγδηβὶδία τῷ 
ἀνθρώπῳ “ ταδ κί παᾶ,᾽ ἃ ππίνουβα] 6χ- 
ῬΥΘβϑίοη. ΒΟ 15 δἰθουσαγαθ α8]1- 
ἤρα ὍΥ ἔστιν οἷς ἢ 

Ῥγοΐ. Οβθαᾶθβ [88 δὴ οἰδθοσδίθ 
ποθ, Ὀπύὺ 1 8} ΘΏΠΓΟΙΥ Ὁη8016 ἴο 
ΔΡΥΘΘ ψι ΠῚΒ νον. Ηθ ββϑϑζὴβϑ ἴο 
Τεραγα καὶ οὐδέποτε ἃ5 θα Πηρ᾽ 8 
Ἰηαθρθηαρθηῦ βθηΐθμοθ ΤΉΘΥΘ 18. ΠΟ 
ἀπο] ν αρουῦ οὐ αἴον θαυμαστὸν 
εἰ ; οὗ 97 Α. 

ΘΟΉΔΩΖ Ὀ]δο68 ἃ []] βίορ ἴδον 
τἄλλα διὰ ἰπβουίβ ἀλλὰ Ῥοίογβ 
ἔστιν. Τῇ {μ6 ἰαχύὺ 15 ἴο "6 αἱίεγϑα, 
Τ βῃου]α Ῥυθίθυ ὍΓΥ. «80 ΚΒοῊ 5 Ὀ]ΔΗ. 

ὃ. μὴ ὅςιον] Ζ. δα δύ. δα 
ἐστιν, ὙὙΏΪΟ 15 νδηϊίηρ ἴῃ Β ῬΓ. 1]. 

ὅ. ἴττω Ζεύς] ΤΗῖΐβ 1016 γτο- 
ψ ΠΟΙ] 15τὴ γ5 ἀΟα Ὀ.1685. ἃ ἰανουγιίθ 
τηοάθ οὗ διῃρηῃδϑὶθ ψιῦ ΚΚορ68, δηα 
γ76}1 Κηοῦνῃ ἰο Ὠ15 {ρθη 8. ἃ8 οἤδγ8ο- 
ἰουιβίϊο. 

8, ἐν ἀπορρήτοιασ] ΤΏΘ δηοϊοηῦ 
ΘοΟΙΩΤΘηὐδίουβ ΟΧΌἸαῖη ὑπδῦ {86 Ον- 
Ῥῃὶς ὑγϑαϊθ!]οὴθ 86 τηθϑηύ. ΤὨΪΒ 
ΒΘΘΙῺΏΒ ΙὩΟΓ6 ῬΙΟΌΘΌ]6 ὕπϑη 8ηΥ͂ Τὸ- 
ἴθσθηοθ ἴο ὑῃ6 ἘΠΘΙ 51 18. ΤΥ ΘΓ]68. 

ἔν τινὶ φρουρᾷ] “ἴῃ ναῖα.᾽. ΥὙ8 
τηϊσῃῦ ὑπ β]αῦθ “ἢ 8 βογὺ οὗ ρα ΡΙΊΒΟΙ. 
αἀαΐγ,, ΤΟ] ηρ ΟἿσοσο, Οἰαΐο Ἡναϊΐον 
20: γνοίδίαμπα Ῥυυπαρουαθ ἸΏ] 55 
Ἰπ ΟΥγδύουιβ, 14 δῦ Ἂἀ61, 46 Ῥ͵8θ- 
5161ο οὖ βίδϊίοῃθ νἱΐδα αθοθάᾶθχο. 
Βυῦ {16 ὁοπηπηοῃ ΡΥ ΠΔΡΌΤΘΔΠ. πού] 
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ἐομὲν οἱ ἄνθρωποι καὶ οὐ δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν οὐδ᾽ 
9 γά 4 4 4 ΄ Ἃ 9 δ. ““ῃὍ 

ἀποδιὸράςκειν, μέγας τέ τίς κοι φαίνεται καὶ οὐ ῥάδιος ὀιιθεῖν" 

οὐ μέντοι ἀλλὰ τόδε γέ λχιοὶ δοκεῖ, ὦ Κέβης, εὖ λέγεςθαι, τὸ 

θεοὺς εἶναι ἡμῶν τοὺς ἐπιλκελουμκένους καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνορώ- 

πους ἕν τῶν κτηλιάτων τοῖς ϑεοῖς εἶναι" ἢ ςοἱ οὐ δοκεῖ οὕτωα: 

Ἔχμοιγε, φηοεὶν ὁ Κέβης. Οὐκοῦν, ἢ ὃ’ ὅς, καὶ οεὺ ἂν τῶν 

ςαυτοῦ κτημάτων εἴ τι αὐτὸ ἑαυτὸ ἀποκτιννύοι, χκὴ εμλλήναντός 

ςου ὅτι βούλει αὐτὸ τεθνάναι, χαλεπαίνοιο ἂν αὐτῷ, καὶ εἴ τινα 
9 ΄ ἮΝ “᾿ ᾽ Φ 9 
ἔχοια τιμωρίαν, τιχωροῖο ἂν: ΓΙάνυ τ΄. ἔφη. Ἴςως τοίνυν 

’ Φ 47 Ὰ 4 8 » Φ ’΄ ἴα Ν ταύτη οὐκ ἄλογον, ἡ πρότερον αὑτὸν ἀποκτιννύναι θεῖν, πρὶν 
ἀνάγκην τινὰ ϑεὸς ἐπιπέσλψη, ὥσπερ καὶ τὴν νῦν ἡμῖν παρ- 

οὔςαν. 

ΝΠ. ᾽Αλλ᾽ εἰκός, ἔφη ὁ Κέβης, τοῦτό τε φαίνεται. ὃ λκέντοι 

νῦν δὴ ἔλεγες, τὸ τοὺς φιλοσόφους ῥᾳδίως ἂν ἐθέλειν ἀποονέ- 

ςΚΕΙΝ, ἔοικεν τοῦτο, ὦ ζώκρατες, ἀτόποω, εἴπερ ὃ νῦν δὴ ἐλέγο- 

ὑγὰ8 ὑμαῦ ὑπὸ ον 15 ὕ16 50}}5 ῬΥΊΒΟΏ, 
 ΏΘη66 5Π6 τὴδνὺ ποῦ οοτὴθ ουῦῃ ἀ}01] 
ΠΟΥ ὕθυτα 15 {π|6116α ; ὀριραῦα ἀὐδ6- 
ὭδΘᾺΒ ΙΥ χὶν 167 ὁ πρὸς ἣν ὁ Καρ- 
νεῖος ἔφη, Εὐξίθεος ὁ πυθαγορικός, 
ὦ Νίκιον, ὥς φησι Κλέαρχος ὁ περι- 
πατητικὸς ἐν , δευτέρῳ βίων, ἔλεγεν 
ἐνδεδέσθαι τῷ σώματι καὶ τῷ τῇδε 
βίῳ τὰς ἁπάντων ψυχὰς τιμωρίας 
χάριν, καὶ διείπασθαι τὸν θεὸν ὡς, 
εἰ μὴ μενοῦσιν ἐπὶ τούτοις ἕως ἂν 
ἐκὼν αὐτοὺς λύσῃ, πλέοσι καὶ 
μείζοσιν ἐμπεσοῦνται τότε λύμαις. 
διὸ πάντας εὐλαβουμένους τὴν τῶν 
κυρίων ἀνάτασιν φοβεῖσθαι. τοῦ (ὴν 
ἑκόντας ἐκβῆναι μόνον τε τὸν ἐν τῷ 
γήρᾳ θάνατον ἀσπασίως προίστα- 
σθαι, πεπεισμένους τὴν ἀπόλυσιν τῆς 
ψυχῆς μετὰ τῆς τῶν κυρίων γίγνε- 
σθαι γνώμης. ΟἿ ῆαθοάνιιΒ 250 ο, 
σι Ὅτ, Το βοὴ ῃούθ ; ὑγαΐψζιιδ 
400 α, αογσίας 498 Α, 

2. οὐ ῥάδιος ὃπηδεῖν] “πού δ 
ἴο 566 ὑπτοιρῆ. ϑοκτναίϊο εἰρωνεία : 
ΘΙ ἀοη ΠΥ 6 αἀοο5 ποὺ ὑβῖηκ {818 
ὑΠΘοΥν σψουΐῃ ταποῆ. ΟἸΨΙΔΡΙΟάΟΙΌΒ, 
ΜΠ ῬΟΥΠΔΡ5. ὈΠΟΟΉΒΟΙΟΙΙΒ ΒΘΙΟΘΒΊΩ, 
Οὔβουγοα ἀνάγκη οὖν μῦσαι τὸν μέλ- 
λοντα θεάσασθαι αὐτόν. 

ὅ. ἕν τῶν κτημάτων) ΟἿ Παιῦθ 

906 Α ξύμμαχοι δὲ ἡ ἡμῖν θεοί τε ἅμα 
καὶ δαίμονες, ἡμεῖς τ᾽ αὖ κτήματα 
θεῶν καὶ δαιμόνων: 180 902. Β. 
ἘΠΒΘΎΏΘΥΘ Τη8 15. 0811066 {Π6 Ρ]ᾶγν- 
Τμϊησ οὗ τῃ6 σοᾶθϑ: Παῖς 808 ὁ ἄν- 
θρωπον δέ, ὅπερ εἴπομεν ἔμπροσθεν 
(644 ν, Ε), θεοῦ τι παίγνιον μεμη- 
χανημένον, τοῦτο αὐτοῦ τὸ βέλτι- 
στον γεγονέναι. 

10. πρὶν ἀνάγκην} ΑἸ ΠΟῸΡῺ ἂν 
ΤΏΔΥ ΨΘΥΥ͂ ΘΔΘΙΥ͂ θᾶ ἀτορρθα ουὖ 
θαΐογρε ἀνάγκην, 1 πᾶν ποὺ ἐποπρθῦ 
ῬΓΟΌΘΙ ἤο Ἰηϑουὺ 1ῦ δρϑίηδῦ 41} {86 
ΙΏ588. 1 δ1ὴ Ὡοὺ δε βῆθα ὑμαὺ ῬΙαῦο 
σου ποῦ ψεῖΐθ πρὶν ΔΙοπα 1 ΤῈ 6 
ΒΕ] πηοῦνο ; δηᾶ ἴῃ 7γηναθι8 ὃ 8 
1ὖ 15 Ὡοῦ ΘΆ5Υ ἤο δοοοῃῦ [Ὁ δ ἰοϑβ 
οὗ ἄν: λυόμενα οὐ παύεται, πρὶν ἢ 
παντάπασιν ὠθούμενα καὶ διαλυ- 
θέντα ἐκφύγῃ πρὸς τὸ ξυγγενές, ἢ 
νικηθέντα, ἐν ἐκ πολλῶν ὅμοιον Ξ 
κρατήσαντι γενόμενον, αὐτοῦ ξύνοι. 

κον μείνῃ ΟἿ Γαὺς 878 Α. 
62 ο---Θὃ πὶ, 66. νι, νι. ΤΥΠ15 Ὀ6 

80) ΤΌ Ρ1165 Κ 68, 1Ὁ ΒΘθ:ὴβ 1Π6ΟΠ518- 
ἰοῦ ο 8580 ὑμϑὺ [6 ψῖβα τη Μ1}} 
06 οἷδά ἰο αἀ16.ἁ. ἘΕῸΡ ΟΠΪΥ͂ ἃ ἴοοὶ 
ψγοῦ ]α ἀθρῖγο ὅο τὰ να ἴγοτὴ ὙΨΙ86 
ὉΠ σοορα τηδϑίουβ 8:6 σπδηα 88, 
ΒΟ 885 ὕπ6 ρὈα8 816 ἴο 18. ΤῸ [}185 
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μεν εὐλόγως ἔχει, τὸ θεόν τε εἶναι τὸν ἐπιμελούμενον ἡλιῶν 
καὶ ἧλιᾶς ἐκείνου κτήματα εἶναι. τὸ γὰρ «μὴ ἀγανακτεῖν τοὺς 

φρονιμωτάτους ἐκ ταύτης τῆς θεραπείας ἀπιόντας. ἐν Η ἐπιετα- 
τοῦσιν αὐτῶν οἵπερ ἄριςοτοί εἶειν τῶν ὄντων ἐπιςτάται Θεοΐ, οὐκ 
ἔχει λόγον. οὐ γάρ που αὐτός τε αὑτοῦ οἴεται ἄχκεινον ἐπι- 

κελήςεςεϑθαι ἐλεύθερος τενόμενοο" ἀλλ᾽ ἀνόητος μὲν ἄνθρωπος 
τάχ᾽ ἂν οἰηθείη ταῦτα, φευκτέον εἶναι ἀπὸ τοῦ θεςπότου, καὶ 

Φ 9Ὰ 4 Θ᾽ Φ ῸἮΝ Φ ᾽’΄] ΄ῪᾺ Φ “Ὰ ΤΑ Φ 4 ΦὉὦ»’ 

οὐκ ἂν λογίζοιτο ὅτι οὐ δεῖ ἀπό γε τοῦ ἀγαθοῦ φεύτειν, ἀλλ᾽ ὅ 
7 ͵ “Ὁ 9 7 οΧ ΄ Θ Ἂ [ων 97 

τι άλιοτα παραμένειν, διὸ ἀλογίστως ἂν φεύγοι, ὁ δὲ νοῦν ἔχων 

ἐπιϑυλκοῖ που ἂν ἀεὶ εἶναι παρὰ τῷ αὑτοῦ βελτίονι. καίΐτοι οὕὔ-- 
4. ’ 9 4 ΩΣ Θ΄. ΟΝ 9. ει ΜΆ ἊἋ 9 ΄ 

τος, ὦ (ζώκρατεςα, τοὐναντίον εἶναι εἰκὸς Η ὃ νῦν ὃὴ ἐλέγετο: 

τοὺς μὲν γὰρ φρονίμους ἀγανακτεῖν ἀποθνήσκοντας πρέπει, τοὺς 

δὲ ἄφρονας χαίρειν. ἀκούςας οὖν ὁ ζωκράτης ἡτςθῆναί τέ μοὶ 
ἔδοξε τῆ τοῦ Κέβητου πραγματείᾳ, καὶ ἐπιβλέψας εἰς ἡμχᾶς ᾿Αεί 

9.᾽ 8 7 Ω͂ "Ὁ 4 Νὰ Ἂν Φ ’ 9 ΄ 

ΤΟΙ, ἔφη, ὁ Κέβης λόγους τινὰς ἀνερευνᾷ, καὶ οὐ πάνυ εὐθέως 

ἐθέλει πείθεεθαι ὅ τι ἄν τις εἴπη. Καὶ ὁ (σικιμίας ᾿Αλλὰ «μήν, 
., ΩᾺ ’ ἴω. ΄ ων Ἂ 9 “. 7 ᾽7ὔ 
ἔφη, ὦ ζώκρατες, νῦν γέ μοι δοκεῖ τι καὶ αὐτῷ λέγειν Κέβησ᾽ 

7 ἊἋ μλ] ά 97 Ἀ Θ . [ων 7 Φ 7΄ 

τί γὰρ ἂν βουλόμενοι ἀνῦόρεα ςοφοὶ ὧς ἀληθῶακ δεςπότας ἀκείνους 

αὐτῶν φεύγοιεν καὶ ῥᾳδίως ἀπαλλάττοιντο αὐτῶν ; καί κοι δοκεῖ 

Κέβης εἷς ςὲ τείνειν τὸν λόγον, ὅτι οὕτω ῥᾳδίως φέρεις καὶ ἡμᾶς. 
Φ ᾽7 ἈΝ 97 9 γά Θ ΕΒ ἊἋ φ ΄ ̓ γά 

ἀπολείπων καὶ ἄρχοντας ἀγαθούς, ὧς αὐτὸς ὁμολογεῖς, θεούς. 

ΘΙΠΎΤΪαθ. ΔΡΎΘΘΘ, 8 ὈΡΌΓαΙα8. 50- 
Κυϑίθθ [Ὁ Ὀθίησ ἴοο τϑϑαῦ ο ἰθᾶνα 
5. ἔρθηᾶθ. ὍΥ61 {ῃθῃ, 8ΗΒΥΤΘΙΒ 
ΘΟΚΥϑῦθα, 51)66 1 δὴ ὕπι8 ΔΙΥΘΙΡΉΘΩα, 
1 τηυϑὺ {ὐΥ ἴο ἀδίομπα τυγβϑὶ  Ὀβἴου8 
γοὺὰ ΙΏΟΤ6 ῬΘΥΒΌΔΒΙΘΙΥ ὑθδὴ [{ αἱὰ 
ὈῬαΐουα {πὸ 7. ΑΔΒ ἢ8 15 ὈΘρΊ Πρ 
15 ἀρίθβῃοα. πὸ 185 ἰηὐουταρίθα ὈῪ 
Κυϊΐοι : 86 αὐξβηαδηΐ, δᾶ 8 ἢθ, ἢδ8 
Ὅθθῃ ὑγυησ 1η6 ὑμῶν ἐδ] Κ]τρ᾽ 15 δρῦ 
ἴο ὨἰπαδΡροῦῃα ορουδύϊοῃ οἵ ὑπ 6 Ῥοΐβοῃ. 
ΝΟΥΘΙ τα], 6 }1168 Θοκγδύθβ ; ΟὨΪΥ͂ 
Ἰοὺ Βῖτα 6 Ῥγθραῖθα ἰο γϑρϑᾶῦ {88 
Ῥούΐζη 8δ58 οἰϊθῃ 8ἃ86. ΙΔ Υ 8. τὸ- 
ααϊγθά. 

1. τὸ θεόν τε εἶναι] οκγαύίβθ 
δὰ πϑϑᾶ ὑπ Ῥ]Ό78), ἃθ Κθῦθβ ϊτ- 
561 ἄοοϑ αἰσθοῦυ δἰλουψασᾶβ. Ῥ]δΐο, 
ὙΏΘη ἢθ 865 0ῃ6 ΜΟΥ ῬΟΡΆΪΔΡΙΥ, 
ποῦ 8 τηθϑίδργϑιοαὶ βρη] ῆ- 
806, ΒΘΘΙῚΒ ὕο ΘΙΏΡΙΟΥ θεὸς οἱ θεοὶ 
1] ΠΥ τ] Υ. 

7. φευκτέον εἶναι ἀπὸ τοῦ ὃεος- 

πότου ΦοθϑηζΖ ῥτδοϊκοίθ ᾧμθβ88 
ὙΟΓΟΒ, 

14. πραγματείᾳ] “Ιηϑ᾽δίδῃοο,᾽ ΤῊΘ 
ψγορα 156. πβθα 1 ἃ βουλθυγ δῦ ἀΠΈ5118] 
ΤΩ 161 ὮΘγΘ. ῬῬ]δαῖο ἔγθαπθηνν ἀ6- 
πούθβ ΌΥ͂ 1ὖ ἃ Ῥυτχδτηῦ [Ό]]ονοα τ ἢ 
Οδ 6 8η4 ΘΔΙΏΘΒΓΠΘΆΒ, ΘΘΏΘΙΘΙ]Υ ῬὮ1]ο- 
ΒΟΡΗΥ, Ὀυὺ βοιμθύϊμηθβ ὑπ οὐ τ. 
Ὀτι81}6885 οὗ 116, 85 ἴῃ Ποριδίϊο δ00 σ, 
ΟὐἸΏρδγα πραγματειώδη παιδιάν, Ραγ- 
ῃυθη68 137 8, 

1ὅ. λόγους τινὰς ἀνερευνᾷ] “ἢ6 
15. δνγαυβ μπηςπρ' [Ὁ ΒΟ 6 ὈΓΙΠΟΙΡΙ6 
ΟἹ" οὔθ γ. 

18. ἄνορες εοφοὺ ὧς ἀληθῶς 
Βῃου]α Ὀ6 ὕδκθη ἰοροῦῃου. 

20. εἰς σὲ τείνειν τὸν λόγον) 
ΟἸΙ ἸΟἄοΥῸ5. ΤΘΙηΔ  Κ5, ποὺ ψὶπουΐ 
δοαύθηοθβϑ, ἀναφαίνεται ἐντεῦθεν ὅτι 
τελειότερος Κέβης Σιμμίου, Ῥεοδιιδθ 
Κορθ8 Ὑϑῖβθβ. ἃ ὉΠΊΛΘΥΒΔ] ΟἸΘΒΌΟΙ, 
Ὑ1116 ΘΙτητη188 συνάγει ἐπὶ τοῦ Σω- 
κράτους. 
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οἷκχαι γὰρ ὕμϑε λέγειν ὅτι χρή χιε πρὸς 
ΓΙάνυ μὲν οὖν, ἔφη 

14 

Δίκαια, ἔφη, λέγετε. 

ταῦτα ἀπολοτγήσςαςθαι ὥσπερ ἐν δικαςτηρίω. 

ὁ Ομμμίαα. 

ΝΠΠ. Φέρε δή, ἡ ὃ᾽ ὅς, πειραϑῶ 

ἀπολογήςαςϑαι ἢ πρὸς τοὺς δικαςτάα. ἐγὼ γάρ, ἔφη, ὦ Οσιυκμία 

τε καὶ Κέβης, εἰ μὲν μὴ ὥνην ἥξειν πρῶτον μὲν παρὰ οεοὺς 

ἄλλους ςοφούς τε καὶ ἀγαθούς, ἔπειτα καὶ παρ᾽ ἀνορώπους τετε- 

λευτηκότας ἀμείνους τῶν ἐνθάδε, ἠδίκουν ἂν οὐκ ἀγανακτῶν 
“Ὁ, γά “Ἄ Ἁ 8. 57 : Φ, ς 97 Φ ᾽ Φ 7 

τῷ οανάτῳ: νῦν ὃῪἐε εὖ ἴστε ΟΤ1᾽Ὶ παρ᾽ ἄνϑρας τε ἐλπίζου ἄφίξε- 

εϑθαι ἀγαθούς: καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἂν πάνυ διιοχυρισαίμην ὅτι 
»έντοι παρὰ Θεοὺς δεεπόταα πάνυ ἀγαθοὺς ἥξειν, εὖ ἴστε ὅτι, 

εἴπερ τι ἄλλο τῶν τοιούτων, διιοχυριςαίμην ἂν καὶ τοῦτο. ὥστε 

ὁιὰ ταῦτα οὐχ ὅποος ἀγανακτῶ. ἀλλ᾽ εὔελπίς εἶμι εἶναί τι τοῖς 
͵’ 4 Θ Ἂς ΄ ᾿ Ἂ 9 

τετελευτηκόςει καί, ὥσπερ Γε καὶ πάλαι λέγεται, πολὺ ἀλκεινον 

τοῖς ἀγαθοῖς ἢ τοῖο κακοῖο. Τί οὖν, ἔφη ὁ ΟὉμιμκίας, ὦ ζώκρατεοα ; 
αὐτὸς ἔχων τὴν ὁιάνοιαν ταύτην ἐν νῷ ἔχεις ἀπιέναι, ἢ κἂν 

ἕμαῖν «χεταδοίης ; κοινὸν γὰρ ὃὴ ἔμοιγε δοκεῖ καὶ ἡμαῖν εἶναι 
9 Ν ΝἉ ν 67 Φ ᾽ὔ Φ᾽ Γ 5, 7 6 “ 
ἀγαθὸν τοῦτο, καὶ ἅμα ςοἱ ἀπολογία ἔςται, ἐὰν ἅπερ λέγεις ἡμκχᾶς 

᾿Αλλὰ πειράςοχλιαι, ἔφη. πρῶτον ὃϑὲ Κρίτωνα τόνδε 

πιθανώτερον πρὸς ὑκιᾶς 

πεΐςηςσ. 

ςκεψώμεθα, τί ἐςτιν ὃ βούλεςθαί χλοι δοκεῖ πάλαι εἰπεῖν. 
(ζώκρατεςσ, ἔφη ὁ Κρίτων, ἄλλο Γε 

6. παρὰ Θεοὺς ἄλλους] Ξοϊκταίξβ 
[0]]ο5 86. Ῥορα]α αἸβυπούϊοη Ὀ6- 
ὕψη ὑπο οὐράνιοι δα χθόνιοι θεοΐ, 
Μτ. Οὐρδ ὑγδηβίαῦθβ “1 [Π8 ΘΟΙΡΘΗΥ 
ποῦ ΟΠ]Υ͂ οἵ ροάβ 186 8η6 οοοῦ, θαῦ. 

1 101,4 πούγονοι,. 
0Π6 τηθϑηϊηρσ 15. βϑύθ]θα Ὅν “αιϑ 9ὅ8. 
Ὁ τὰ μὲν περὶ τὰ θεῖα νόμιμα τῶν τε, 

παχὺ 8150 οἵ πιϑῃ. 

ὑπὸ γῆς θεῶν καὶ τῶν τῇδε; ἀπ 
ΒΟΟῺ. δἰθουνγαγαβ, 969 Β, γγθ ἤδνθ οχ- 
ΔΟΌΪΥ 6 β8π16 ῬΏΤΑΒΘ 85 Π616: παρὰ 
θεοὺς ἄλλους ἀπιέναι δώσοντα λόγον, 
ὙΠΘΓ6 θεοὺς ἄλλους δ ΟΠ]Υ͂ Τη68 
“οἴου ροῦβ,ἢ 

9. παρ᾽ ἄνορας ΤῊ] ΤῊΘ ῬΙΌΡΟΥ 
ϑροάοβιβ ἴο {π6 τέ 85 Ῥθθῃ αἰ βρίδοθα 
ὌΥ {86 Ῥδυβηίμθβὶβ καὶ τοῦτο... 
διισχυρισαίμην, ΜΘ. τηοαϊῆθβ ὑΠ8 
ἴογγα οὗ [88 βιαοοθθαϊηρ οἴδσϑθθ. ΤῊΘ 
τηθϑηΐϊησ οὗ {88 Ῥδυθῃ ἢ 6815 586Π185 ὕο 
06 πᾶὺ ϑοκγαῖθθ ἄοθθ ποῦ [86] 5018 
ΘΩΏΟΠΡΗ ἃ5 ἴο 868 οχϑοὺ οοηάϊδίοι οὗ 
5018. δέοι ἀθαύῃ ο 18 Κ6 ΔΗΥ͂ ΡΟΒΙ- 

τί. ὦ 

ἢ πάλαι μοὶ λέγει ὁ μέλλων 

ὑϊνα βἰδίθιηθηῦ δἰσοὰῦ ὑΠ61} δββοοίδύϊουι 
ὙΠ οη6 ϑηούμου ; 8411 [6 15 σαί 
ΒΌΓΘ οὗ 15 ὑπμδῦ, νυ ϑύθνθυ [Π 61} ὁο- 
αἰῖοῃ, μον 86 ὉπΠ6 6} μ6 οδγ6 οἵ 
σΟΟα 86 Ὑγ]86 σοῦβ. 

11. ἥξειν] γε οδπηοῦ ΒΠΡΡΙΥ ἐλ- 
πίζω, Ὀδοδβα ϑοκγαίθθ 15. οοηβαθηῦ 
ὑμαῦ Ὧθ6 ΨΠΠ|Π 6 ἴῃ [Π8 ΘοΟΙΡΘΩΥ͂ οὗ 
σοάβ, ποὺ ὑῃδῦ 6 Πορβϑδ ὕο Ὀ6. Βαῦ {Π6 
1 ΠῊΤῦγ6 Ομ βυ Οἴο. 18. οδΥΡΘα Οἡ 
ἔνοιῃ ὕμ6 Ῥσθνυϊοῦβ βθηΐθηῃοθ," ΔΙ ΠΟῸΡἪ 
ὕπ6 Ῥδυῦοα]δι" ἴοσοθ οὗ [π6 σονϑυῃϊηρ 
ΨΘΥΡ 185 ΠῸ ἸΟΏΡΘΙ ΔΡΡΥΌΡΥΪαίθ. Ῥοὺ- 
8085, Πούγαυϑ, βομθηῃΖ 15 τἱσηῦ 1 
Ὀτϑοκοίϊηρ ἥξειν. 

14. πάλαι λέγεται] ἴῃ {π6 ουγτοηῦ 
ὑΥϑαϊοιβ οἵ ΟὝΘΟΙΚ τϑ]]ρίουι. 

16. αὐτὸς ἔχων] ΄ ἃ΄6 γοὰ τη θα 
ἴο αἀδθραυῦ θορῖηρ ὉΠ18 ῬΘΥΒΌΆΘΒΙΟΙ, ο 
γΟΌΓΒΟΙ Γ᾽ 

19. πρῶτον ὃὲ Κρίτωνα]ὔ ΤῊΙ5 
0016 Θριϑοᾶθ βϑύνϑϑ ὕο τϑυκ ὑΠ6 ὁοῃ- 
ΟἸπβίοι οὗ ὑπ6 1ηὐγοα πούοΥΎ γϑύου. 
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ΚΑ ἊἋ ’ 6 ͵ Ζ Θ Φ 7 

(ΟἹ δώσειν τὸ φάρμακον, ΟΤΙ ΧΡΗ͂ ςοἱ φράζΖειν ὡς ἐλάχιςτα ὃια- 

λέγεςθαι ; φηςὶ γὰρ ϑερμαΐίνεςθαι ἄλλον ὀιαλεγοκμένους, δεῖν δὲ 
. ἈΝ ΄Ὰ ’ “Ἄ ΔΑ ὰ 9 ἉἉ γά 9. « οὐδὲν τοιοῦτον προσφέρειν τῷ φαρμάκω" εἰ δὲ μή, ἐνίοτε 

ΝῚ Ἅ ἉἋἍ ͵ Α »ῪΜᾺ ᾿ ἴω 

ἀναγκάζεςσαι καὶ δὶς καὶ τρὶς πίνειν τούς τι τοιοῦτον ποιοῦνταα. 
καὶ ὁ (ζωκράτης, Ἔα, ἔφη, χαίρειν αὐτόν: ἀλλὰ μόνον τὸ ἑαυ- 

“. [4 Φ Ἁ Ἂ ἥν, 5 ΘΝ ἊἋ ΄ Ν 7΄ 

τοῦ παραςκευαζέτοο ὡς καὶ ὃὶα δώςων, ἐὰν ὃὲ δέῃ, καὶ τρίς. 

᾿Αλλὰ εχεδὸν μέν τι ἤδη, ἔφη ὁ Κρίτων: ἀἄλλά μοι [πάλαι] 
πράγματα παρέχει. Ἔα αὐτόν, ἔφη. ἀλλ᾽ ὑμῖν δὴ τοῖς δικασταῖς 

βούλομαι ἤδη τὸν λόγον ἀποδοῦναι, ὥς μοὶ φαίνεται εἰκότως 
ΓΝ ΄-ςῸὮἝὮ; 9 2 ΄ 7 ΝΝ 7 ων Ζ΄ 
ἀνὴρ τῷ. ὄντι ἐν φιλοοοφίᾳ διατρίψας τὸν βίον θαρρεῖν μέλλων 

ἀποθανεῖσθαι καὶ εὔελπις εἶναι ἐκεῖ "μέγιετα οἴςεεθαι ἀγαθά, ἐπει- 

δὰν τελευτήσῃ" πῶς ἂν οὖν δὴ τοῦο᾽ οὕτως ἔχοι, ὦ Ομχμία τε 
καὶ Κέβης, ἐγὼ πειράσομαι φράςαι. 

ΙΧ. Κινϑυνεύουει γὰρ ὅςοι τυγχάνουειν ὀρθῶς ἁπτόλιενοι 
φιλοοςοφίας λεληθέναι τοὺς ἄλλους, ὅτι οὐδὲν ἄλλο αὐτοὶ ἐπιτη- 
ὀεύουειν ἢ ἀποθνίεκειν τε καὶ τεονάναι. 

ὅ. τὸ ἑαυτοῦ 15 ὩΘΘΟ]ΘΒΆΙΎ Ὀνϑοκοίθα 
Ὁ. ΘΟ, ϑῃζ. 

7. [πάλαι] ΤῊΘ "188. 816 ἀποθυίαῖαι 
δοοαῦ {μ15 νον, 10 ὴ ΒΟδηΖ 
Ὀγϑοκοίθ, Ζ. δῃὰ δ. σϑύβϑῃ 1. 

68 τ--., [664 αΑ. Αἴδου [26 ἸῃδουτΡ- 
ὕΐοηῃ οκζδῖθθ χτϑϑύαϊθθ 6 Ὁ 6815 
ἍΓΙΟ Π6 85 ἰο ἀδίβῃα : ὑμαῦ 0Π6 
ῬΒΠΟΒΟΡΠΟΥ Μ1]1 τηθοὺ αθαῦῃ σι} 
ΘΟΟα ΘΟΙΓΘρΡΘ, 10 ὕΠ6 ὀοηδαθηῦ ΠΟΡΘ 
{πδ΄ ἢ6 Ψ1Π δῃ]ου ὑμ6 ρυθαύθϑὺῦ Ὀ]1688- 
195 1η {Π6 οὔθ᾽ γοῦν]. 

9, ὥσ κοι φαίνεται] Αὐ [158 Ῥοϊπῦ 
π6 τηϑῖ Ὀτιβίηθθ5. οἵ ὑμ86 ἀϊδίορτα 
ῬδΟΊη5 : 811 ὑπαῦ φγββοβάβθβ. ῃ88. Ὅθθῃ 
ΤΏΘΙΘΙΥ ῬΙΘΡΘΙΔΙΟΥΥ ἴο {818 {ῃ66815, 
8η 4 841] ὑῃᾶῦὺ [Ὁ]]Ο 8 15. ἸορΊοα] ]}ν 
Θγονθα 1η 15 ἀβἴθῃοθ. 

64 «α---ΟΥ 8, 66. 1Χ-χΧ]. Τῇ ρΡ811ο- 
ΒΟΡΒΠΟΙ 5. ΠΟ]6 116 16. ῃούμίησ οἶδο 
ὑμδη. {86 βύπαν δηα Ῥυϑούϊοθ οὗ ἀβδίῃ ; 
ον ὑμθῃ 5181} ἢ8 )ὲ αἰδγηδυθα ἤθη 
{πᾶὺ ΘΟΙΏ685 ἴογ ἡ ΒΙΟἢ Π6 ἢδ8 ΔΙΑ Υ 5 
Ῥθθη βσινίησ ὁ ΤῊΏΪΒ Ῥαίϑαᾶοχ 18 θχ- 
Ῥ] δι ημθα 85. [ο]]οθ. ΕἸσθῦ ὸ ἀθῆη6 
ἀοαῦη 88 ὕμε βίαίθ οἵ βοραγαύϊοιι οὗ 
8011 δα ὍὈοαγ. Νον {ῃ8 ρΡ}11ο- 
ΒΟΡΠΘΙΒ 811ὴ 15 ἴπῃ6 αὐῤδϊητηθηῦ οἱ 
Καον]θασθο δηα σιβάοη. Βαὺ {6 

εἰ οὖν τοῦτο ἀληθές, 

ὈοαΥ 15 ἴον ονοῦ ὑμιναυύϊηρ Πῖ5. 6ῃ- 
αἀθανΟΌΧΒ ; (1) ὉΥ 105. Ῥ]Θδϑισα5. 8π 
ΔΡΡρϑθβ, (2) ὉΥ ὑπ :τηὐσπδίοι οἵ 
ΒΘΏΒῈ8Ι ῬΟΥΟΘΡΌΙοηΒ, (3) ὉΥ 105 νγθᾶ]κ- 
ΠΘΑΒΘΒ. Δ Τη8]8.1165. ΑΤῚ {Π688 
Βπάον ὑμ6 ἔγθα δούϊοῃ οὗ {μ6 βου] 
δια Ῥγθνθηῦ ΠΘῚ ἔτΌΤη οΘΖΙηρ᾽ ΟΔΙΠΜ]Υ͂ 
ΟὨ ὑπ8 στα. ΑὐοογαΙ ΠΟΙ 80 Ἰοῃρ 
85 ᾧῃ8 500] 8 1ῃ ὉΠΙΟῸΩ ὉΠ} [Π68 
Ῥοάγ, 5ῃ8 δ ΘΟ αὐ. ἴο ρογίβοῦ 
ὙΣΊΒΟΟΙΏ ; ΟὨἹ]Υ͂ ἀθαίῃ, Ὁ βούίηρ ΠΟΥ 
ἔλαθ, θη 0165. ΠΘΡ, 1 δνϑυύ, ἴο γϑβοῇ 
86 τυ. Ῥαῦ [28 {τπ8 ῬΒΙΠΟΒΟΡΏΘΣ 
011 ἀ(ο 811] πὸ οδῃ ἀπτίηρ 1116 ἴο 
δη]οραῦθ 18 σοηαϊθίοι : π6 ψ11]] 
ὙΙΠΥΘῪ 18 5011], 50 [81 ἃ5 18} Ὀ6, 
ἔχουσα 411 σου λοι 10} ὑπὸ Ῥοᾶν : 
105 ῬΙΘΑΒΊΓΘΒ 8η6 Ῥ81η8 ἢ6 Ψ11] ΒΟΟΥῚ, 
105 Ῥϑιοθρύϊοηβ ἢ6 Ψ}1}] ἸρΊΟΥ ; δηᾶ 
80 ΜΏΘη. {Ππ6 ΠΟῸΤ οἵὁἨ γ6]βδβθ δὺύυῖνοϑ 
0Π6 501] “1111 Ὅ6. Ῥὰτθ δηά τπηβ}1]1164 
ὈΥ τηϑίθυιαϊὶ ἰδϊηΐ ; 5ῃ8 11} θ6 Εΐ ίο 
ΘΩ]ΟΥ͂ 886 ἔγθα 116 οἵ 106 ]Πρθηοα 
ὑμαῦ 15 πον Ὀθίοσα ΠΥ, 

16. ἀποθνβεοκειν τε καὶ τεθνά- 
ναι] “ἀγίπρ ἃη4 Ὀδΐπρ ἀθαᾶ, ἀπο- 
θνήσκειν γορτθβαηὺβ [Π6 ῬΒ]]ΟΒΟΡΗΪΟ 
{δ᾽ ηρ, Ὅπ6 ρυϑᾶμδ] ομιδηοϊρδίϊοῃ 
οὗ {μ6 801 ἤποσ ὈΟΑΙΥ Ῥδββί οηβ ; 

ϊῖὸ 
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ΓΙΛΑΤΩΝΟΟ [64 
97 - ὸ “Ὺ“)Ἤ 

ἄτοπον δήπου ἂν εἴη προθϑυμεῖςθαϊ μὲν ἐν παντὶ τῷ βίῳ μηδὲν 
2 [ “ἅΜ 8 Ὰ δ 9 9 “ [ν᾽ ᾽΄ ' 
ἄλλο ἢ τοῦτο, ἥκοντος δὲ Ὀὴ αὐτοῦ ἀγανακτεῖν, ὃ πάλαι προεϑου- 

Ἀοῦντό τε καὶ ἐπετήδευον. καὶ ὁ (ιλιμίας γελάσας Νὴ τὸν Δία, 
9, ζὺ ΄“ 

ΕΦΗ, ὦ ζ(ώκρατεα, οὐ πάνυ τέ με νῦν δὴ τγελαςείοντα ἐποίησας 
΄ Φ Ν 2. δ δ 4 κ ᾿ Φ ΄ 

Γελάςαι. οἷμλαι γὰρ ἂν τοὺς πολλοὺς αὐτὸ τοῦτο ἀκούςαντας 

δοκεῖν εὖ πάνυ εἰρῆςθαι εἰς τοὺς φιλοςοφοῦνταςα καὶ Ξυμφάναι 
ἂν τοὺς μὲν παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρώπους καὶ πάνυ, ὅτι τῷ ὄντι οἷ 

φιλοςοφοῦντες Θανατῶει καὶ σφᾶς τε οὐ λελήθϑαςειν ὅτι ἄξιοί εἰς!ν 
τοῦτο πάςχειν. Καὶ ἀληθῆ τ᾽ ἂν λέγοιεν, ὦ ζιλιμία, πλήν γε τοῦ 

σφᾶς μὴ λεληθέναι. λέληθεν γὰρ αὐτοὺς ἣ τε ϑανατῶοει καὶ ἣ 
97 7΄ Φ ΄ Ν δ΄ ΄ δ 8 Φ ΄““ 7 97 

Ξιοῖ εἰσιν θανάτου καὶ οἵου Θανάτου οἱ ὡς ἀληθῶς φιλόςοφοι. εἶἴ- 
πῶλλεν γάρ, ἔφη, πρὸς ἥἡμᾶς αὐτούς, χαίρειν εἰπόντες ἐκείνοις" 
8 ΄ ΄ Ν Ζ Ὶ Γι 72 .᾿ . δ 8 
Ἡγούλεθάα Τὶ τὸν θάνατον εἶναι; Πᾶάνυ γε, ἔφη ὑπολαβὼν ὁ 

Ἄρα μὴ ἄλλο τι ἢ τὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος 
ἀπαλλαγήν ; καὶ εἶναι τοῦτο τὸ τεθνάναι, χωρὶς χιὲν ἀπὸ τῆς 
ψυχῆς ἀπαλλαγὲν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τὸ εὥνμα τεγονέναι, χωρὶς δὲ 

τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ Ἵοώματος ἀπαλλαγεῖσαν αὐτὴν καθ᾽ αὐτὴν 
εἶναι ; ἄρα μὴ ἄλλο τι [ἢ] ὁ θάνατος ἢ τοῦτο ; Οὐκ ἀλλὰ τοῦτο, 
937 4 γά Φ' Φ 7 .᾿ 9 Ν ΝΥ [ων Θ 7 Φ 7 

ἔφη. ζ(κέψαι δή, ὦ ἀγαθέ, ἐὰν ἄρα καὶ ςοἱ Ξυνδοκῇ ἅπερ ἐμοί. 

ἐκ γὰρ τούτων μᾶλλον οἷχαι ἥλιᾶς εἴσεσθαι περὶ ὧν οκοποῦμεν. 
φαίνεταί «ςοἱ φιλοεοόφου ἀνὸρὸς εἶναι ἐεπουδακέναι περὶ τὰς 
8 Ἁ ᾽ὔ Ἃ ά Ἂχ 7 Ν “Ὁ. 8, 

Ηδονὰς καλουμένας τὰς τοιάςδε, οἷον οἴτων καὶ ποτῶν: Ἥκιςτα, 
φ᾿ ΄ Φ 8 7 7 Ὰ ον Φ ᾽ὔ 
ὦ (ώκρατες, ἔφη ὁ Γ(αιμμίας. Τί δέ; τὰς τῶν ἀφροῦδιςίων : 

Οὐδαμῶς. Τί δέ; τὰς ἄλλας τὰς περὶ τὸ ασὥκια Θεραπείας δοκεῖ 

ςοἱ ἐντίμους ἡγεῖςθαι ὁ τοιοῦτος ; οἷον ἱματίων διαφερόντων 

18. ἄρα μὴ ἄλλο τ [1 ἢ 

16 

τεθνάναι [π6 Ῥοιίθοίθα ῬΒΙ]Οβορῖς 
ἕξις, π6 σοιηρ]θίθ ἱπάθροπᾶθμος οὗ 
801], 50 [8 85. 15. Ῥυῃ θα ὈΥ {Π68 
σου αἰ οπ8 οὗ οογΡοτθϑὶ 118. 

7. τοὺς μὲν παρ᾽ ἡμαῖν) [Ιη {16 
του οἵ ιἰτητηῖαβ 1 ἘΠῚ Κ {688 
ὙΟΤΒ. Ὠγαθῦ Υοΐου ἴο ὕπο ΤΉΘΌΔΗΒ : 
οὗ, ϑορίνϊοε 349 Ὁ τὸ δὲ παρ᾽ ἡμῖν 
᾿Ελεατικὸν ἔθνος. “ὙΤῊΘ τρδ]οΥ Ὁ 
σοῦ] ἃ ὉΠ10Κ τηδῦ γοῦ 58. οὗ ῬὈἘ}11ο- 
ΒΟΡὮΘΥΒ. Θχορ]]θηῦ.--- ΤΩ ΘΟΌ ΤΥ ͵ΏΘῈ 
γγΟ ]Δ οἷν 8ὴ ΘΒΡΘΟΙΘΙΠΥ ΟΟΥΙ]8] 
διδϑϑηὐ ἡ ΘΙΙΤΏΤΏΙΘΒ 15. οἸδηοΙηρ ἂὖ 0Π6 
ῬΤΙΟΥΘΥΡΙΔΙ ἀπ] η 685. οἵ [ῃ6 Βοθούϊδῃ 
ταηᾶ. 

8. καὶ σφᾶς] ὅ.. τοὺς παρ᾽ ἡμῖν. 
16. γεγονέναι... εἶναι] Νοίβθ 

[86 ΒΙσῃἹΠοδηῦ οἤδηρα οὗ νοτγα. 

Ὀ6 τὶσῃῦ, 10 δὰ ΟὨ]Υ 8 ἃ “ 6110 6γἃ- 
ὑϊν ᾿ ΒΡ] ποῦν, ἘἘῸΣ [ἢ 8 ΘΒ 
6 οἂη ὨΔΙΑΪΥ δοοορῦ Βρίμαον 8 
ΒΕ ΘΒ ΊΟΩ, “δηΐθ μὴ ἸΩΓΘΙΠΡῚ ροξοϑὺ 
δεδοίκατε.᾽ 

21. περὶ τὰς ἡδονάς] ΟἸγτ- 
ῬΙΟάΟΙΌΒ ΟἸθββιῆθθ ὕμοβθ ΠΟΥΘ. τη6ῃ- 
υ]οποα 85 (1) ἐνεργεῖαι φυσικαὶ καὶ 
ἀναγκαῖαι, (2) φυσικαὶ μὲν οὐκ 
ἀναγκαῖαι δέ, (38) οὔτε φυσικαὶ οὔτε 
ἀναγκαῖαι. ΤὨΐβ Βονονοσ, 88 γύ- 
θη δοὴ Ῥοϊηΐβ οαὖ, 1ἴ5. δὴ ΕΡΙΟΌΤΘΔΗ. 
αἸδυϊηούίοῃ : οὗ ΟἿοοσο ὧδ ἤηίθιδ 1 
ΧΙΠΕ ὃ 4δ, δ): Τῖορ, Τοῦ, χ 149, 
ΜΘ ᾧη86 Ὄχϑιρ]65 ὅο ποῦ σοΙγο- 
ΒΡο μα ψ]ῦ [8 Ῥγθϑααῦ ῬϑΆΒδρΘ. 
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κτήςεις καὶ ὑποδημάτων καὶ τοὺς ἄλλους καλλωπιομοὺς τοὺς 
περὶ τὸ οςὥλμια πότερον τιλιᾶν δοκεῖ οοι ἢ ἀτιμάζειν, καθ᾽ ὅςον 
ἁ πολλὴ ἀνάγκη μετέχειν αὐτῶν: ᾿Ἀτιλιάζειν ἔμοιγε δοκεῖ, 

ἔφη, ὅ τε ὧς ἀληθῶς φιλόοοφοο. Οὐκοῦν ὅλως δοκεῖ ςοι, ἔφη, 

ἥ τοῦ τοιούτου πραγματεία οὐ περὶ τὸ εὥμα εἶναι, ἀλλὰ καθ᾽ 

ὅοον δύναται ἀφεςτάναι αὐτοῦ, πρὸς δὲ τὴν ψυχὴν τετράφοαι : 
"ἘΣ 2, ΕῚ ΟΝ »Ὸῃ ἉἉ 9 ΄ῸὉῪῃ 7 »Ὃ- 7 Φ Θ ἄλογα. ἾΑρ᾽ οὖν πρῶτον μὲν ἐν τοῖς τοιούτοις δῆλός ἐστιν ὁ 

φιλόεοφος ἀπολύων ὅ τᾶὶ μάλιοτα τὴν ψυχὴν ἀπὸ τῆς τοῦ 

σὔὥὔλλατοα κοινωνίας διαφερόντοος τῶν ἄλλων ἀνθρώπων ; Φαί- 
Ν “Ὁ ’΄ Ωὰ 7 “.: “φξ» . ’ 

νεται. Καὶ δοκεῖ γε δήπου, ὦ (ξικχμία, τοῖα πολλοῖα ἀνθρώποις, 

ᾧὦ «πηδὲν ἡδὺ τῶν τοιούτων μηδὲ μετέχει αὐτῶν, οὐκ ἄξιον 
εἶναι Ζῆν, ἀλλ᾽ ἐγγύς τι τείνειν τοῦ τεονάναι ὁ μηδὲν φρον- 

7 »"»" 8 »“ [3 ᾺἋ “ῃὍᾳ.ὥ ΄ 7 Φ ᾽ Ἃ χὰ 
ΤΙΊΖΩΝ τῶν ἡδονῶν αἱ ιὰ τοῦ αὐὐματός εἶσιν. [Πάνυ μὲν οὖν 

ἀληθῆ λέγεια. 

Χ., Τί δὲ δὴ περὶ αὐτὴν τὴν τῆς φρονήςεως ΚΤΗ͂ΣΙΝ: 
πότερον ἐμπόδιον τὸ οὥὗμα ἢ οὔ, ἐάν τις αὐτὸ ἐν τῇ Ζητήςει 
κοινωνὸν ουμκπαραλαμβάνη ; οἷον τὸ τοιόνϑε λέγου: ἄρα ἔχει 

ἀλήθειάν τινα ὄψια τε καὶ ἀκοὴ τοῖς ἀνορώποις, ἢ τά τε τοιαῦτα 
καὶ οἱ ποιηταὶ ἡμῖν ἀεὶ ϑορυλοῦειν, ὅτι οὔτ᾽ ἀκούοχιλχεν ἀκριβὲς 

ιῦπουὺ ΟῚ Ῥ]ΘΘβαγοθ, ΓΠ6 Ὺ ὑΏ1]ς 
ἢ6 ΙηΘΥ͂ 8ἃ5 761} θ᾽ ἀοδᾶ. ἤὄποῃ 15 
μ6 Τπαστηρηῦ οὗ [Κ411Π1Κ|65, Θογρίαβ 
492 πὶ οἱ λίθοι γὰρ ἂν οὕτω γε καὶ 
οὗ νεκροὲὺ εὐδαιμονέστατοι εἶεν. 
ϑοκταῦοβ τοοσίβ ὑμαὺ ὑπ6 1186 οἵ {Π6 
ῬΙΘΔΒΆΤΘ.ΒΘΘΚΟΙ 185 ἃ πίθου βίος ἀπ 
δἰλουνατὰβ χαραδριοῦ, 494 8, Οἢ 

6. ἀφεστάναι αὐτοῦ] Ὑγ1 {86 
ΨΠΟ]6 οἵ {μ|6586 ὕβτυβθβα ομδρύϑυβ βΒῃουᾶ 
ὍὈ6 οοηρᾶιοα Τ7ύηναθι8 817 ο---90 .Ὁ. 
Τὸ ψου]Ἱὰ 6 δὴ ΘΥΤΌΣ ἤο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑμαῦ 
Ῥ]αῦο, ταῦ 411 15 οοηοχηρῦ ἴον {Ππ6 
Ῥοάγν, νγὰϑ ἃ ἔνι θη οὗ δϑοθύϊοϊβιη. [Ι͂ἢ 
1886 ρϑϑβᾶρθ οἵ {ῃ6 7Τύηναθιιβ ΡΟΥΘ 
ταθη ] ομ6α ἢ6 5808 ὑμδῦ 8 ἀπ ὈδΊδη 06 

Ρι)ηγίοδιιβ 21 Ο. ΒΠΟΌ]α 6 τηδιηίδί θα Ὀούνθθῃ 808] 
δα ῬΟΑΥ͂ ; ἃ ν]ἹρΌΥΟΙΒ 5081 οπρῦ ἴο 
ἤδνα ἃ ΨΙΡΌΓΟΙΒ ὈΟΑΥ͂ ἴῸ} 105 νϑ 1616, 
ΑσΘΟΓαΙησ]ν ὕΠ6 ὈΟΑΥ͂ ΒΒου]α Ὀ6 Κορῦ 
1η ροοα ΠρΘδΙ ἢ ἃηα οοπαϊοη. [Ὁ {Π6 
56 Κ8 οἵ ὑῃ 5οᾺ] : [Ὁ1 50 1655 ΘΙ δ΄1ο- 
Δ11γ {πη τὼ {π6 ᾿ἤαθαο Ἠδ ἀΘ0141 688 
ὑμδῦ 811 15 ἴο Ὅ6 Βαθογαάϊηδίθ ἴο [86 
ἴγθθ δχϑύοῖθθ οἵ 1ηθ]]Π] Θὴ06 ; 8568 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ 90 ἃ [0]]. 

12. ἐγγύα τι τείνειν] “ϑυσββ 
ῬΙΘΟΥ ΟἸΟΒ ΘΙ. οἡ ὑΠ6 βίαῦα οὗ ἀθαύῃ, 
ΟΟΡΕ. Ηργο Ῥ]δῖο τυ κβ [86 να]ραν 
ΟΥΥΟΙ ΘΙΤΕΔΑῪ τοίουσθα ἰο ἰὴ θά 8 
λέληθεν γὰρ αὐτούς κιτιλ. ΤΟ 
ΤΩΔ] ΟΥ̓ ἢᾶνα πὸ οοποθρύϊοῃ. οὗ {116 
ῬΕΙοβορμὶς τεθνάναι; 1ξ οπθ ᾿ἴνϑϑ 

ΒῸΣ [8 ῬΏγδβδ ἐγγύς 
τι τείνειν οοἸτηρᾶθ Ποριυδίίς ὅ48 Ὁ 
ἐγγύς τι αὐτὸν Τ' λαύκωνος τουτουὶ 
τείνειν : 866 8180 ΤἠθαοίοίιιΒ 169. Α 
σὺ δέ μοι δοκεῖς πρὸς τὸν Σκίρρωνα 
μᾶλλον τείνειν. 

18. διὰ τοῦ εώματοο] ΤὨῊΪΒ 
ῬὮγαβα ψου]ᾶ 1πα]οϑίθ ὑπδὺ {Π676 15 πὸ 
Τ68] αἸ ΒΟΥ ΡΠ ΟΥ̓ Ὀθύνγθοῃ {ἢ 6 ἀοούν] 8 
οἵ {πμ6 Ρ΄αφάο διὰ οὗ [Π6 λγἰοϑυιβ οχὰ 
1π6 βαθ]θοῦ οὗ Ῥ]θαβῦσθ. ΕῸΡ [86 Ρ1δθ- 
Ῥοβιυϊοι. διὰ 1π|01165 “[Ποθ6 Ῥ]ΘΑΒΌΓΘΒ 
[10 ἢ {86 50}] [6618] ὈΥ ταθϑηβ οἵ {Π6 
Ῥοᾶγ᾽ : 866 Ἰηὐγοαπούϊοῃ ὃ 4. 

19. οἱ ποιηταὶ ἡμῖν ἀεὶ ορυ- 
λοῦςιν] 6.9. Ἐπηρβάοκ]θθ 49 --- ὅ8 
(Καιβίθῃλ) : 

Ιο 

15 
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Φ ἊἋ 24 Θ “Ἂ ΄’΄ Φ ΩΣ “Ὁ ΝΥ Ἃ [ον μ) ’΄ 

. οὔδεν οὔτε ΟΡΟΔΕΝ : ΚΟαΙ͂ΤΟΙ Εἰ αὐτΤταὶϊ ΤΟΝ ΠΕΡῚ Τὸ ζΟοδλλα ΟΙςΘΗ- 

τό 

15 

20 

«εον μὴ ἀκριβεῖς εἶειν μηδὲ ςαφεῖς, σχολῇ αἵ τε ἄλλαι πᾶςαι 
Γάρ που τούτων φαυλότεραΐ εἶειν: ἢ ςοἱ οὐ δοκοῦειν ; Πάνυ 

κὲν οὖν, ἔφη. [Πότε οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, ἡ ψυχὴ τῆς ἀληθείας ἅπτεται : 

ὅταν μὲν γὰρ μετὰ τοῦ οώμχατος ἐπιχειρῇ τι σκοπεῖν, ϑηΗ͂λον ὅτι 

τότε ἐξαπατᾶται ὑπ’ αὐτοῦ. ᾿Αληθῆ λέγειε. ΖἈρ᾽ οὖν οὐκ ἐν 
τῷ λογίζεσθαι, εἴπερ που ἄλλοοι, κατάδηλον αὐτῇ τίγνεταί τι 

τῶν ὄντων: Νναῖ. λογίζεται ὃέ γέ που τότε κάλλιοτα, ὅταν 

αὐτὴν τούτων μηδὲν παραλυπῇ, μήτε ἀκοὴ μήτε ὄψια χήτε 
ἀλγηδὼν μηδέ τις ἡδονή, ἀλλ᾽ ὅ τι μάλιστα αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν 

Γίγνηται ἐῶςα χαίρειν τὸ οὥμα, καὶ καθ᾽ ὅςον δύναται μὴ 

κοινωνοῦςα αὐτῷ χἀηϑδ’ ἁπτομένη ὀρέγηται τοῦ ὄντοςσ. ἜΞςετι 

ταῦτα. Οὐκοῦν καὶ ἐνταῦθα ἡ τοῦ φιλοοεόφου ψυχὴ μάλιοτα 

ἀτιμάζει τὸ εὦμα καὶ φεύγει ἀπ’ αὐτοῦ, Ζητεῖ δὲ αὐτὴ Καθ᾿ 
αὑτὴν τίγνεςϑαι; Φαίνεται. Τί δὲ ὁὃὴ τὰ τοιάδε, ὦ Ὗαιμκμία: 

φαμέν τι εἶναι Ὀίκαιον αὐτὸ ἢ οὐδέν: Φαχιὲν χέντοι νὴ Δία. 

Καὶ καλόν τέ τι καὶ ἀτγαϑοόν : ΓΙῶς δ᾽ οὔ; Ἤδη οὖν πώποτέ τι 

τῶν τοιούτων τοῖς ὀφοαλμοῖς εἶδες; Οὐδαμῶς, ἧἦ δ᾽ ὅς. ᾿Αλλ’ 
ἄλλη τινὶ αἰσϑήςει τῶν διὰ τοῦ ςὥματος ἐφήψω αὐτῶν ; λέγω 

δὲ περὶ πάντων, οἷον μεγέθους πέρι, ὑγιείας, ἰεχύος, καὶ τῶν 

ἀλλ’ ἄγε, ἄθρει παμπαλάμῃ πῇ δῆλον 
ἕκαστον, 

μήτε τιν᾽ ὄψιν ἔχων πίστει πλέον ἢ κατ᾽ 
ἀκουήν, 

μήτ᾽ ἀκοὴν ἐρίδουπον ὑπὲρ τρανώματα 
γλώσσης, 

μήτε τι τῶν ἄλλων ὅππη πόρος ἐστὶ 
νοῆσαι" 

γυίων πίστιν ἔρυκε, νόει δ᾽ ἢ δῆλον 
ἕκαστον. 

ΟΥ 108: 

τήν συ νόῳ δέρκευ, μήδ᾽ ὄμμασιν ἣσο 
τεθηπώς, 

8180 ὑπ6 11πη6 οὗ ἘΤΙΟΠΔΙΤΊΟΒ : 

νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει" τἄλλα κωφὰ καὶ 
τυφλά. 

3, φαυλότεραι]ϊ Ιρηῦ 185. ἀ15- 
ὉΏΡῸ]ΒηΘα 8 [86 ποὈ]6β οὗ {Π6 βθῆβοϑ 
ἴῃ ΤύηναθιιΒ 47 α ὄψις δὴ κατὰ τὸν 
ἐμὸν λόγον αἰτία τῆς μεγίστης ὠφε- 
λείας γέγονεν ἡμῖν : ὨθδΙΪΠρ ΘΟΙΊΘΒ 
Ἡθχ, 47 αν. ΟἿ -ἔλαρίγιια 350 
ὄψις γὰρ ἡμῖν ὀξυτάτη τῶν διὰ τοῦ 
σώματος ἔρχεται αἰσθήσεων. 

9. παραλυπῇ] “δῆηοῦβ ὈΥ ἴἰ{β 

τη τ βίοι ἢ : {815 βθηβ6 οἵ παρὰ 15 ποῖ 
ὉΠΟΟΙΏΙΊΟῺ 1 Ρ]αῖο : οὗ Ῥβ]ον 66 
παραπῖπτον ; Τιηνασιια 80 Ἑ παρεμ- 
φαῖνον. 

10. μηδέ τίς ἡδονή] Τηϊθ 18 
ὑμ6 γοϑάϊηρ οἵ ῃη6 Βοά]οθίϑῃ, δηᾷ 
ΒΘΘΙῺΒ ὅο τη8 γχἱριιῦ, ἀλγηδὼν μηδέ 
τις ἡδονὴ 811 Ῥϑ]οῃρ ἰο {π8 Ἰαϑὺ μήτε. 
Ζ. 88 μήτε τις. 

12. ὀρέγηται] “Ὑϑδ 65 δἰου. 
17. καλόν γέ τι καὶ ἀγαθόν] 

Ἤρδτα {π6 αὐτὸ ἀγαθὸν βοοτὴβ Ῥ]δοθα 
Οἢ ᾧμθ βϑ1η8 6061] δδ᾽ ὑῃ86 οὔδϑιὺ 
146888. ΤῊ15 ΠΟΥΘΥΘΙ 15 ΤΠΘΙΌΪΥ Ὀ6- 
ὀϑθθ ἴον" 0η6 Ῥγθϑθηῦ ῬαΡροβθ Ρ]αίο 
15 οῦ ΘΟΠΟΘΙΏΘα ἴο ἀΠΠθγθηθ δαί 1: 
0}. ΟῚ] οἾ5πὶ οὗ ΑἸΠΘΧΘΡΌΪΔΒ, 98 ὁ [0]]., 
βῃον 5 ὑμδῦὺ ἴῃ {86 Ρμαφρᾶο [88 αὐτὸ 
ἀγαθὸν τασϑὺ ΟΟΟΈΡΥ 88 β81186. ροϑὶ- 
οη 8ἃ5 ἴπ [ῃὴ6 Ποριυδίο. Τὰ {86 
Ποριυδῖϊο 1.581} ἀγαθὸν 15 Βαν 678} 1168 
ΔΡΡΔΙΘΏΛΥ οἸαββοα 1} ὑΠ6 1 ΘΓΊΟΥ 
1.688, 6.0. 476 Α. 

20. μεγέθους πέρι] Ηδῖθ [ἴἰ5 
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ἄλλων ἑνὶ λόγω ἁπάντων τῆς οὐσίας, ὃ τυγχάνει ἕκαςτον ὄν. 
ἄρα διὰ τοῦ εὔματος αὐτῶν τὸ ἀληθέστατον θεωρεῖται, ἢ ὧδε 
ἔχει: ὃς ἂν μάλιοτα ἡμχῶν καὶ ἀκριβέετατα παραςκευάςηται αὐτὸ 

ἕκαστον διανοηθῆναι περὶ οὗ οκοπεῖ, οὗτος ἂν ἐγγύτατα ἴοι τοῦ 

γνῶναι ἕκαστον Πάνυ μὲν οὖν. “Ἀρ᾽ οὖν ἐκεῖνος ἂν τοῦτο 

ποιήςειε καθαρώτατα, ὅστις ὅ τι μάλιοτα αὐτῇ τῇ διανοίᾳ ἴοι ἐφ᾽ 

ἕκαςτον, χκήτε τὴν ὄψιν παρατιθέμενος ἐν τῷ διανοεῖςθαι χλήτε 
Ἃ 9 9 Φ γώ ’ ἋἋ [ων ἴω. 

τινὰ ἄλλην αἴσθησιν ἐφέλκων μηδεμίαν μετὰ τοῦ λογιομοῦ, 
Φ Φ φ ῪΝἮὮΝ Φ Φ Ἂ Φ »Ὁ-νῸἅ »Ὁᾳ 4 ᾿ 7 Φ Ἂ ΓῚ 

ἀλλ’ αὐτῷ καθ᾽ αὑτὴν εἰλικρινεῖ τῇ θιανοίᾳ Χροώμενος αὐτὸ Καθ 

αὑτὸ εἰἷλικρινὲα ἕκαστον ἐπιχειροῖ ϑηρεύειν τῶν ὄντων, ἀπαλ- 
λαγεὶς ὅ τι μάλιοτα ὀφθαλμῶν τε καὶ ὥτων καὶ ὧς ἔπος εἰπεῖν 

Ξύμπαντος τοῦ εὥὔματοσ, ὧς ταράττοντοα καὶ οὐκ ἐῶντος ΤῊΝ 

ψυχὴν κτήςαςθαι ἀλήθειάν τε καὶ φρόνησιν, ὅταν κοινωνῆ, ἄρ᾽ 
9 “Ὁ Ζ Φ ΚᾺ ΄ .74 Ἀ 957 Φ ΄ 

Οὐχ οτος ΕΚΩΤΙΝ, ὦ σιυχμία, Εἰπέρ Τὶς Καὶ ἄλλος, ὁ Τευξόομένος. 

τοῦ ὄντοαο; ὙὝὙπερφυῶς, ἔφη ὁ Ομκμίας, ὡς ἀληθῆ λέγεις, ὦ 

ζώκρατεα. 

ΧΙ. Οὐκοῦν ἀνάγκη, ἔφη, ἐκ πάντων τούτων παρίοταςθαι 
δόξαν τοιάνδε τινὰ τοῖς γνησίως φιλοςόφοις, ὥςτε καὶ πρὸς ἀλλή- 

λους τοιαῦτα ἄττα λέγειν, ὅτι κινδυνεύει τοὶ ὥσπερ ἀτραπός τις 

ΤΩΘΘῺΒ Ὡοὺ 80 ΠΠΟὮ ἃ ΟΥ̓ΘΥ 88 8 
Βῃοχῦ οαὔ: ψμαῦὺ ὑμθη 15. {μ15 βῃοχὺ 
οαὖὐθ δῆο ἃ᾽6 ἢθῖθ ἀγανίηρ 8 

86 ἢγϑὺ ἀθοϊβῖνα 1παϊοδύλοι ὑμπαὺ ὕΠ68 
ΡῬμαθάο ὈδΙοηρΒ ἴο ὕμ6 τηϊά 16. ῥῇδβθ 
οἵ ῬΙαδομπίδβιη, Δ᾽οηρ 1} ὕἢ6 Πὐρριιθῖχο. 
ἘῸΣ μέγεθος ἰ5 τῶν πρός τι, ὧν οὗ 
φαμεν εἶναι καθ᾽ αὑτὸ γένος. (Α΄. 
Μοίαρῖν. Α 1χ.) 

4. διανοηθῆναι) 15 ορροβθὰ ἴο 
αἰσθάνεσθαι: “ἴο ΔρΡΙΟμομα 1η76]- 
Ἰδού ]]νῪ 0886. δϑϑθῆοθ οὗ βδδοὴ οδ]βϑοῦ 
οὗ 815 Ἰηνοδυσούϊουι.᾽ 

6. αὐτῇ τῇ διανοίᾳ! ΤῈ ἀϊδ8- 
ἐἰποίζοῃ οὗ ὑπ Ποριυδίο Ὀδύνθθῃ νοῦς 
ϑῃα διάνοια 15 ποῦ ἄγαν Π616, Β1266 
ΤῸ} ΟἿΤΓ ῬΙδϑθηῦ ῬΌΤΡΟΒΘ 1ὖ 15 αἢ- 
ὨΘΟΘΗΒΔΑΓΎ. 

13. ἀλήθειάν τε καὶ φρόνηειν] 
ἀλήθεια 1Β οὈ]δοῦίνα ὑσαῖῃ, φρόνησις 
[Π6 τηρηΐὰ] πάθημα “ΠΟ ΔΡΡΙ6- 
Πθηαβ 10 ; οἵ, Ποριδίϊο 811 8. 

19. ὥςπερ ἀἄτραπόο] ΟἸγ- 
Ῥἱοάοϊοβ ᾿ηβιϑίβ ὑμαῦ [818 τϑίθυβ ἴο 
ὃ Ῥυύμαροσθαμ τηδχίτη φεύγειν τὰς 
λεωφόρους, ΠΘΙΘΌΥ Π6 ἢδβ ἸΔΡΡΘΙΥ 
οοπ συ θα ἴο {Π6 ῬΟΥΡΙΟΧΙΥ οὗ 815 
Ῥᾶβϑᾶσθ, [θ6]|1ενα ἀτραπὸς ῬΓΟΡΘΙΗΥ͂ 

Ἰηΐοσθθμοα ἐκ πάντων τούτων, 46, 
ἔροῖὴ ὑῃ8 νϑ 1ΟῸ5 ΘΟ ΒΙ ἀΘΥΔΌΙΟΠΒ ΏΙΟΝ 
Ἰηάθποθ 06 ῬἈΠ]ΟΒΟΡΟΣ ἴο πιμαραν 
15 501] ἔγῸτ ΘΟ Π]ΟῚ. ΙΗ {86 
Ὀοᾶγ. Νοῦν ἴο {Π18 βίϑίθ οἵ ββρϑιᾶ- 
(ομι, ὑονγα 8 ὙΒ10ὴ [86 ῬΒΙ]ΟΒΟΡΠΙΘΣ 
βίσαροίοβ ἀσνίηρ [16 ὉΥ 8 Ἰοὴρ δηὰ 
ἰθα]οῦβ ῬΥΟΟΘΒΑ, ὕπθ τ 15 θαῦ ΟἿΘ 
Βηοχῦ ουὖ, ὩϑΙηΘΙΥ ἀοδίῃ ; ψΈ]Ο ἢ 
ὑμουϑίοσα 1 Βο]α ψιλῇ ΟΠ] ΘΙ ΘΟ ΠΟΥ 
5. τηθδηῦ ὈΥ ὑπ6 ἀτραπός. 830 [Ὰ} 
θη. γγὸ σοῦ ἃ ῬϑυθοῦΥ σοοα β56η86: 
[86 1 υθποα 1 Οἢ σοηπηθ ΡῈ1]ο- 
ΒΟΡΏΘΥΒ Ψ1Π αὐδᾶν ἔροσῃ ὕΠ6 Τογθροϊηρ 
ΘΟΠΒΙ ΘΙ ]ΟΠΒ. 15. 815: 10 Β6θ1η5 ὑπδὺῦ 
αθδίῃ 15 8 Βῃουῦ οαὐὺ ἰο {πΠ6 ροϑὶ οὗ 
ΟἿ 1116 85 δηάθδνοῦχ, 
μετὰ τοῦ λόγου ἐν τῇ σκέψει ψΈΪΟΝ 
ἴῃ {μ6 π88. 19101]1ὸν ἐκφέρειν! ΤΠ6 
ὍΠΠΊΘΘΏΙΩΡ ΒΌΡΟΙΗΥ δηα 1ηὔο]61- 
8016 οΟἸσΠηβίηθθθ οἵ {15 δάάϊοῃ 
ΒΆΓΟΙΥ οπρῃῦ ποῦ ἰο Ὀ6 1814 ἴο {6 

Βαὺ νι αῦ οἵ. 

Ιιο 

5 
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Φ ΄ Θ ῸὉὋ“ 67, Θ᾽ 9 »: ἊΝ 9, Ὰ Γω 4 ἐκφέρειν ἧλιθο, ὅτι, ἕως ἂν τὸ οὥχμια ἔχουχικεν χιετὰ τοῦ λόγου 
ἐν τῆ ςκέψει, καὶ ευμπεφυρμένη ἢ ἡμχῶν ἡ ψυχὴ μετὰ τοιού- 
του κακοῦ, οὐ μή ποτε κτηςοωώχεθα ἱκανῶς οὗ ἐπιϑουκμοῦκεν: 

φαμὲν δὲ τοῦτο εἶναι τὸ ἀληϑθέοσ. «χιυυρίαςα μὲν γὰρ ἡμχῖν ἀσχολίασ 

παρέχει τὸ οὥμα διὰ τὴν ἀναγκαίαν τροφήν" ἔτι δὲ ἄν τινεα 
Νόςοι προςπέεοοειν, ἑλιποδίΖζουσιν ἡμῶν τὴν τοῦ ὄντος ϑήραν. 
ἡ Ἀ ν 9 σὰ Ν ΄ ΄ ν΄ ὡ- 7 - 
ἐρώτων ὃὲε καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ φόβων καὶ εἰδώλων παντοϑαπῶν 

καὶ φλυαρίας ἐμπίπλησιν ἧλλθς πολλῆς, ὥστε τὸ λεγόχκιενον ὡς 
ἀληθῶς τῷ ὄντι ὑπ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ φρονῆςαι ἡμῖν ἐγγίγνεται οὐδέ- 

ποτε οὐδέν. καὶ γὰρ πολέμους καὶ οστάςεια καὶ κμιάχας οὐδὲν 
μά 4 φι Ἁ ἴω Ἁ Φ ΄ 9 7 Ἁ ΝᾺ Ν 

ἄλλο παρέχει Η τὸ οὖὗὗλλχα καὶ αἱ τούτου ἐπιθυκίαι. διὰ γὰρ τὴν 

τῶν χρημάτων κτῆςιν πάντες οἱ πόλεμοι γίγνονται, τὰ δὲ χρέή- 

ματα ἀναγκαΖζόλεθα κτᾶςθαι διὰ τὸ σὥχα, δουλεύοντες τῇ τούτου 

θεραπείᾳ: καὶ ἐκ τούτου ἀσχολίαν ἄγολιεν φιλοςοφίας πέρι διὰ 
πάντα ταῦτα. τὸ ὃ᾽ ἔσχατον πάντων ὅτι, ἐάν τις ἡλιῖν καὶ 
σχολὴ γένηται ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ τραπώχμεθα πρὸς τὸ οςκοπεῖν ΤΙ, 

Οθδῦσο οὗ Ῥ]αΐοι. ἃ οίδῃοθ δὖ {8 
πούθϑ οὗ [Π6 σψϑυΐοτιβ θα] ΟΥΒ΄ 158 ΘΠΟΌΡΉ 
ἴο Βῃονγ [Π 8 ΠΟΡΘΙ βθη 688 οἵ δχίσϑουρ 
ΘΏΥ 56Ώ86 ἴτοιῃ ὑῃ6 ῬὮΏΓΘΒΘ 88 1ὖ βίθι μα 8 
ἴπ π6 ἰοχίβι ἀρϑίῃ, δθ 1 {μίηκ, 
[ῃ6 δουΐθηθαεβ οὐ ΒΟ ] ΘΙ ΘΙ ΔΟΠΘΙ ἢ88 
Βο]γοα {π6 ἀππου!γ. Τί, 85 μα ρτο- 
ῬΟΒθβ, ὸ Ὀἶΐδοθ {ῃ6 ψομᾶβ δου 
ἔχωμεν, Π6Υ 8ἃ:΄᾽6 φρϑυίβοι υ δρρτο- 
Ῥεϊαύθ δηα σϑϑύοσθ ὑΠη6 Ῥδίδηοο οἵ [8 
βθηΐθηοθ, ΜΏΙΟΠ Ὑ11 ἰμθὴ στὰὰ οὖ 
ΒΘΘΙῺΒ ὑμϑῦ 8 ΚΙπὰ οὗ βῃοχῦ οαὖ ὈΓΙΏ ΡΒ 
8 ἴο ΟἿΤ ΟΌΔ] ; Ὀθοδιιβ6, 80 ἸΟηρ' 88 
γὸ Πᾶνα {ῃ8 ὈΟΑΥ͂ δΒ ἃ ῥυμοῦ ἢ 
6 Τϑᾶβοῃ ἴῃ ΟἿ βΘΆΙῸἢ [Ὁ ὑγα!ῃ, 
ΘηαΔ ΟἿΤ 501] 15 ΤηϊΧΘα ἋΡ {1 0815 
Ῥίαριιθ, ψγὸ 58.811 πϑυϑνρ {Ὁ1]}ν αὐΐδῃ 
ὕπ6 ορή]δαοῦ οὗἨ ΟἿΣ ἀοϑῖτορ." ΟἿ 6 καὶ 
μήτε τὴν ὄψιν παρατιθέμενος ἐν τῷ 
διανοεῖσθαι μήτε τινὰ ἄλλην αἴσ- 
θησιν ἐφέλκων μηδεμίαν μετὰ τοῦ 
λογισμοῦ. Α5 Θνγ]άθποθ οὗ Θοη βίο 
ἴῃ ὕΠ6 Τη55. 10 Τη8 }. 6 ποἰρᾷ {μδῦ {86 
Ῥοβιύίζοη. οὗ ἡμᾶς νΑΥΪΘ5 ; οὐ ΒΘ ἢ 
δοοουηΐῦ ἩΘΙΙΏΘΠΙΗ ὈΥΘΟΚοίβ 10. Ῥοϑ- 
ΒΙΌΙΥ γγα βῃου]ά ὑγδηβίθῖα τοῦ λόγου 
“ΟἿΣ ὕμπρθουυ, ποῦ “ΤΘΔΒΟΏ,᾽ ὈΘοδιβ8 1ἢ 
8 Ἰαϊζου. βθη86 Ῥ]αῖο ἀβαδ!ΠΥ ΒΥ 

μετὰ λόγου, ποὺ μετὰ τοῦ λόγου: οἴ. 
Τιηναθιι8 28 Α, γοίασογταβ 8948. Βαΐ 
ἴῃ Τύπιαθιιβ 10 Ανγχ αν τοῦ λόγου 
κατήκοον. 1511] [66] ἀου οὐ] τ μοῦ Ὁ 
βΟΙὴ6. ΜΟΣΒ βάν οὐ 141|160 οὐὐ: 
ἀτραπὸς Β661ὴ8 ἴο Τρααΐτα ἀοβηοι : 
δΠΔ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ὑπ6 τη]βριδοθα ῬΏΥΘβΘ 
οχύγι θα βοιῃθῦμιπρσ Π|κ ὁ θάνατος 
αἴτον ἐκφέρειν. ἘῸΓ [Π8 τ86 οὗ ἐκφέ-. 
ρειν Ἠοϊπάον αποίοθ ΚορΡἢ. 47. 7: 
8 βοηλθυγηδὺ 51ΠΏ1]Δ 15. ὑμ6 186 οὗ 
[6 Ῥδββῖνθβ ἴῃ Ογαΐψζίις 886 Α. 

ὅ. διὰ τὴν ἀναγκαίαν τροφήν] 
Οὐτάρϑια Τγηναθιι5 48 8.---44 Α, 

9. οὐδὲ φρονῆςαι)Ἵ ΤΉῊΪ5, ἃ5. 1ῃ- 
ἀἰϊοαϊθα ὈΥ τὸ λεγόμενον, 8 ΤῸ 
αἀουδῦ ἃ ΟΟΙΔΙΏΟΗ ῬΏΓΑΒ6, ἰο Μ ΙΟΙ 
ῬΙαῦο ἢ88 ρίνθῃ ἃ ὑπ οὗ ἢῖβ ον. 
ὙΥγυϊθ 8. ΟΌΒΘΙν ΘΒ “ πομπτῃ 58.185 
δορηϊνατα, ὡς ἀληθῶς οὐ ἰΐοτι τῷ ὄντι 
οἰὐαι15. Ἰοοῖβ δ4α1. Ἠᾶδ τηϊρῃῦ Πᾶγο 
δάσρα {π8ὺ ῬΙαῦο 8685 {πθ86 γογᾶβ 
ὙΠ 6 Π6 15 οἸ νηρ [Π8 Ῥορι]δι" ῬΡΏΓΆΒ6 
ἃ ἀβϑρϑὶ τηθϑηϊηρ, ἃ8. ΠΟΙ ἃπᾶ ἴῃ 
βαθράγιιΒ 256 Β τῶν τριῶν παλαισ- 
μάτων τῶν ὡς ἀληθῶς ᾿Ολυμπιακῶν. 

11. διὰ γὰρ τὴν τῶν χρηλμάτων 
ΚΤΗ͂ΣΙΝ] οἵ. Ποριίϊο 8.18 Ὁ. 
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ἐν ταῖς ζητήςεσειν αὖ πανταχοῦ παραπῖπτον θόρυβον παρέχει καὶ 

ταραχὴν καὶ ἐκπλήττει, ὥστε μὴ ϑύναςθαι ὕπ᾽ αὐτοῦ καθορᾶν 

τἀλησές, ἀλλὰ τῷ ὄντι ἡμῖν δέδεικται ὅτι, εἰ χκέλλοχλέν ποτε 

καθαρῶς τι εἴςεςθαι, ἀπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ ψυχῇ 

θεατέον αὐτὰ τὰ πράγματα’ καὶ τότε, ὡς ἔοικεν, ἡμῖν ἔσται οὗ 
ἐπιουμκοῦμέν τε καί φαμεν ἐραςταὶ εἶναι, φρονήςεως, ἐπειδὰν 

ε, ᾽ Θ Θ Η͂ 7 [ων Ἃ 74 Φφ ἊἋ ἊἋ 

τελευτήςοσλλεν, ὧς ὁ λόγος οηλαίΐνει, Ζῶςιν ὃὲ οὔ. εἰ γὰρ μὴ 

οἷόν τε μετὰ τοῦ εὔματος μηδὲν καθαρῶς γνῶναι, δυοῖν ϑάτε- 

ρον, ἢ οὐδαχκιοῦ ἔεςτιν κτήςαςθαι τὸ εἰδέναι ἢ τελευτήςαςιν " Τότε 

γὰρ αὐτὴ καο᾽ αὑτὴν ἡ ψυχὴ ἔσται Χωρὶς τοῦ οὐόλιατοα, πρό-- 

τερον ὃδ᾽ οὔ. καὶ ἐν ᾧὦ ἂν Ζῶχμεν, οὕτως, ὡς ἔοικεν, ἐγγυτάτω 
9. “ἢ ἴω ι) γά οἈ δ᾽ 7 ἊἋ Θ “ΜᾺ ΄-.- 

ἐςόκιεθα τοῦ εἰδέναι, ἐὰν ὅ τι μάλιστα ηδὲν ὁχλιλῶλεν τῷ 

ςὠχκιατι κηϑὲ κοινωνώμεν, ὅ τὶ ἡ πᾶςα ἀνάγκη, υηδὲ ἀναπια- 

πλώμεθα τῆς τούτου φύςεωςσ, ἀλλὰ καθαρεύουσλλεν ἀπ᾿ αὐτοῦ, 
Θ᾽ 91 1 Ἃ 9 ͵ 6 ὋὋ. Ν ΘΟ Ὰ ΝΥ Φ 

ἕως ἂν ὁ θεὸς ἀπολύςη Ἡμᾶς: καὶ οὔὕτου κέν καθαροὶ ἀπαλλατ- 

τόχκενοι τῆς τοῦ οὔματος ἀφροούνης, ὧς τὸ εἰκός, μετὰ τοιού- 

τῶν τε ἐςόμεθα καὶ γνοωοςόλιεϑθα δι᾽ ἡμκῶν αὐτῶν πᾶν τὸ εἰλικρινέα. 
[τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἴσως τὸ ἀληθές] μὴ καθαρῷ γὰρ καθαροῦ 
ἐφάπτεεθαι αὴ οὐ ϑεμιτὸν ἧι. τοιαῦτα οἶλχκαι, ὦ (ιλιμκία, ἄνατ- 
καῖον εἶναι πρὸς ἀλλήλους λέγειν τε καὶ δοξάζειν πάντας τοὺς 
9 ΄Ὰ ΄ὉἉ 91 9 »-" Δ᾽ 7 Ὸ΄-αἄ 

ὀρθῶς φιλοχλιαθϑεῖο: ἢ οὐ δοκεῖ «οἱ οὕτως; Γίαντόασ Γε ἄλλον, 

ὦ (ζώκρατες. 
ΧΙ. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ (ζωκράτηος, εἰ ταῦτα ἀληθῆ, ὦ ἑταῖρε, 

πολλὴ ἐλπὶς ἀφικομένορ οἱ ἐγὼ πορεύομαι, ἐκεῖ ἱκανῶς, εἴπερ 
᾿ που ἄλλοοι, κτήςαςθαι τοῦτο οὗ ἕνεκα ἡ πολλὴ πραγματεία ἡμῖν 

ὅ. αὐτὰ τὰ πράγματα] “6 [15 ποὺ αν Ὁ] ἴῸΥ {Π6 1 ρῸ 6 ἴο ΤΘ8ο] 
ΤῸ] 10165 οἵἨ ἁ ὑβμίηρθ,, 2.6. [86 1ᾶ6885. {Π6 Ῥᾳγα. 
ἘῸΡ {15 α886 οὗ πράγματα ΘΟΙΊΡΆΙΒ 67 8Β---68 Β, 6. χΧ]. Κ5ο ὕϊμθῃ Β6 
99 Ὁ βλέπων πρὸς τὰ πράγματα. ὙΠ τηθοῦ ἀθαῖῃ ψἹ ἢ ἃ. σοοᾶ ποδυύ 

1ὅ. ὁ θεός] Ζ. δῃᾶ '., αὐδᾷ αὐτός νψῆο 8885 ρυγχιῆθα 1ἷβ 80] ἈΥ͂ ψ]- 
16. κκετὰ τοιούτων] 80. καθαρῶν. ἀταπίηρ Β6ῈΡ ἔγοτη οοηίδοῦ νι ἢ {Π6 

Ι {8Κ6 {Π15 ἴο Ὀ6 πραΐθυ ; ἅ6. 86 ὈΟΑΥ͂ ἃ ϑοοτιιβίουγϊησ ΠῸΡ ἴο αὙ76]] 
οοπΐρηΐβ οἵ {πμ6 1ᾶθ8] σοῦ]. ΟΥὁ ρα ὉΥ͂ Πουβοὶῖ; Ι͂ῸΓ αἀθαῦῃ 15 [86 
Ῥῃαθάγιιβ 849 ὦ πρὸς γὰρ ἐκείνοις ἀεί ὀΟὨΒΟΙΠΤηΔΌΙΟη οἵ 6’ Ὑ6]6886. ἔγΌΤα 
ἐστι μνήμῃ πρὸς οἷσπερ θεὸς ἢν θεῖός Ὀοᾶγ. Ὑ͵εῖα ἴὉ ποὺ βίνδηρο 1 {Π6 
ἐστι. 7156. ΤΏ8} ΒΏΤΘΩΚ ἰτΌτὰ ὑῃὺ Ἡ ΒΙΟΙ 81] 

18. [τοῦτο δ᾽ ἐςτὶν ἴσως τὸ ἀλη- 15 1186 Ἰοὴρ' 6 βουρῃῦ : γϑϑᾶάοτχζα ἔγοζω 
Θέο] 1 πᾶν Ὀυϑοϊζοῦθα ὕμεϑθ νγοσθ, [18 ἴοϑθ. 8 Ῥοᾶγ, δηῃὰ ἔραϊοη οἵ 
ΜΏΙΟΝ (1 ὈΘΙΙονο ἴο 6 ἃ Π1616 οίοαϑ Ὑ]βάοιῃ Ὦ15 ἰόν ἡ 5881] ἃ πιϑῇ τηθϑῦ 
οα. εἰλικρινές, Δουίνοα ἴγοῃ 66. Β ἀοδίῃ ο]δαϊν 1ῃ ΒΟρο οὗ τυρόν ὙΠ 
φαμὲν δὲ τοῦτο εἶναι τὸ ἀληθές. ΒΟΙΏ8. Θαυθῃ]ν Ἰονο, δπὰ ΤῸΥ ὑπ 5816 
ἢ καθαρῷ] “ἴ0Σ 1 ἀοαδὺ 1 οὗ Β15 αἸν 16 ἸοΥα 5}8}1] Π8 θαυ ἰο α16 ὁ 
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Φ [ω͵ ’ἤ ΄ ’ἤ’ . 6 Θ᾽ 9 ΄ Θ ΜᾺ 

ἐν τῷ παρελϑόντι βίῳ Γέγονεν, ὅστε Η γε ἀποδηχία Η ΝΌΝν ἱιοὶ 
΄ ἉᾺ 9. [ω . ΄ Ρ 4 ἈΝ 97 φΦ [4 οι 

προστετατμένη χετὰ ἀγαθῆς ἐλπίδος γίγνεται καὶ ἄλλῳ ἀνὸρί, ὃς 

ἡγεῖταί οἱ παρεσκευάσθαι τὴν διάνοιαν ὥσπερ κεκαθαρμένην. 
ΓΙάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Οιμακίας. Κάθαρεις δὲ εἶναι ἄρα οὐ τοῦτο 
Ξυκβαίνει, ὅπερ πάλαι ἐν τῷ λόγῳ λέγεται, τὸ χωρίζειν ὅ Τι 

᾿ ῃᾳ0ὌΝΝ ΝᾺ ΄ Ἃ δ ν 5.2 ς κα 9 
χιάλιοτα ἀπὸ τοῦ εὔὐλατος ΤῊΝ ΨύΧΗΝ ΚΑαΊ ΕθιςαῚΙ αΑΤΗῊΝ Καθ 

αὑτὴν πανταχόθεν ἐκ τοῦ Ἴοωχματος ευναΓείρεοςϑαΐ τε καὶ ἀϑροίζΖε- 
ςθαι, καὶ οἰκεῖν κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ ἐν τῷ νῦν παρόντι καὶ ἐν 

τῷ ἔπειτα μόνην καθ᾽ αὑτήν, ἐκλυοκιένην ὥσπερ δεομχῶν ἐκ 
τοῦ εὔματοα; [Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Οὐκοῦν τοῦτό τε θάνατος 
μὲ ΄ γΑ4 Ἃ » [ων Φ » ᾽ ΄ ’ 

ὀνομάζεται, λύσια καὶ Χχοοριολλὸς ψυχῆς ἀπὸ οὔκματοα; ΓΙαντάπας! 
ζ 4 δ ΄ Ζ΄ ς »ἤ ΓᾺ “ ς.κ 

ΓΕ. ἡ ὃ᾽ ὅς. Αύειν ὃέ τε αὐτῆν, ὥς φαμεν, προϑυμοῦνται ἀεὶ 
Υ͂ ἌΝ 4 Θ ΄ΚΝ Φ ΄-΄-“.ὕν Ν Ὗ 4 

λχάλιοτα καὶ κόνοι οἱ φιλοοοφοῦντεοα ὀρθῶς, καὶ τὸ «μελέτημμα 

αὐτὸ τοῦτό ἐςτιν τῶν φιλοςόφων, λύσιε. καὶ χωριομὸς ψυχῆς 
ς“νΝ ΄ ΠῚ 47 " 9 “ 87 Φ Φ ΝΟ 9 
ἅπὸ οὥὔματοςσ, Η οὔ; Φαίνεται. Οὐκοῦν, ὅπερ ἐν ἄρχῇ ἔλεγον, 

Γελοῖον ἂν εἴη ἄνδρα παρασκευάζονθ᾽ ἑαυτὸν ἐν τῷ βίῳ ὅτι 

ἐγγυτάτω ὄντα τοῦ τεονάναι οὕτω Ζῆν, κἄπειθ᾽ ἥκοντος αὐτῷ 

τούτου ἀγανακτεῖν :; [οὐ γελοῖον :)] Πῶς ὃ᾽ οὔ: Τῷ ὄντι ἄρα. 

ἔφη, ὦ Οιχμία, οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀποθνήσκειν χιελετῶοι, 

καὶ τὸ τεθνάναι ἥκιοτα αὐτοῖς ἀνθρώπων φοβερόν. ἐκ τῶνὸε 

ϑὲ «“κόπει. εἰ γὰρ ὀιαβέβληνται μὲν πανταχῇ τῷ Ἵοώμλατι, αὐτὴν 

δὲ καϑ᾽ αὑτὴν ἐπιϑυκοῦςι τὴν ψυχὴν ἔχειν, τούτου Ὀὴ ΓΙΓΝΟο- 
7 τὴ ζω ΝΥ Φφ Ν Φ Ἃ 91 9 ᾿ 97 

μένου εἰ φοβοῖντο καὶ ἀτγανακτοῖεν, οὐ πολλὴ ἂν ἀλογία εἴη, 
. ν ἀδὶ Θῆς; 97 9. Ὃν “7 κ φΦ 4 .) ᾽’ Φ Ὅν »Υ 

εἰ ρ ἄσμενοὶ ἐκεῖςε ἴοιεν, οἱ ἀφικομένοια ἐλπίς ἐστὶν οὗ διὰ 

βίου ἤρων τυχεῖν: ἤρων δὲ φρονήςεως: ᾧ τε διεβέβληντο, 
τούτου ἀπηλλάχθαι ευνόντος αὐτοῖς; ἢ ἀνορωπίνοον μὲν παιδι- 

κῶν καὶ γυναικῶν καὶ υἱέων ἀποθανόντον πολλοὶ ὃ. ἑκόντες 

ἐϑέληεαν εἷς “Αἰδου ἐλϑεῖν, ὑπὸ ταύτης ἀγόλενοι τῆς ἐλπίδος, 

τῆς τοῦ ὄψεοςθαΐ τε ἐκεῖ ὧν ἐπεθύμουν καὶ ευνέςεςθαι: φρονέ- 
σεως δὲ ἄρα τις τῷ ὄντι ἐρῶν, καὶ λαβὼν ςφόδρα τὴν αὐτὴν 
ταύτην ἐλπίδα, ηϑαχοῦ ἄλλοσι ἐντεύξεσθαι αὐτῇ ἀξίως λόγου 

9. ἐκλυονκένην) τούϊοθα [Π86 φῬγδϑ- 
βϑηῦ : “του κίηρ οαὐ ΠΟΥ 6] 1 νουϑηοθ.; 

ὥςπερ δεωμκῶν] Ζ. μδ8 ἐκ δεσμῶν. 
18. μάλιετα καὶ μόνοι] “ ομ]οῆν, 

ὩΔΥ͂ ΟὨΪΥ, ὑ86 ῬΒ]]ΟΒΟΡ ΘΙ." 
22. τούτου ΘΗ] τη885. δέ, οοττ. ΜΙ8ά- 

νὶρ. 1 ΠΟ]Π]οὸν ϑοθδηΖ 1ῃ δαορίϊηρ δή, 
Βίποθ. 0η86 νυϊραίθ οἴνθθ ἃ βοιηθν δὲ 
1-Ῥαϊδηοθα βοηΐθηοθ: ὑπῸ8 76 ΤΥ 
ὑγϑιιβδιαῖθ, 1ὖ ὉΠΟΥ͂ 816 δὖὺ ἴδια στ} 

{π6 ῬΟΑΥ ΟἹ ΘΥΘΤΙΥ͂ ἰϑθτιι6 8) (6511 8 
ἴο Κοορ {88 5ο0}] ἴο Ἠϑυβαὶῖ, {Π 6}, 
ΒΟ] [Π6Υ ἴθαι: δηὰ ἴτοῦ οἡ {Π6 
αὐϊαϊητηθηῦ οὗὨ [}15 οὈ]θοῖ, σσϑγα 1ῦ ποῦ 
186 Ὠδϊρηῦ οἵ Ῥϑυνουβιῦ ποὺ ἴο σὸ 
186. ἢ οἸδάπθϑθ, ΏΠΘΥΘ ΟἹ {Π611 
ΔΥΤΙΨΔΙ ΤΠ6Υ Πορθ ὕο ῥῬόββθῆβ. ὑμδαῦ 
10} {Π6Υ Ἰονϑα 811 {π6ὶγ 1116 Ἰοηρ ἢ’ 
Ζ. διὰ 5. τοίδιῃ. δέ. 
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δ 9 .“,͵ Φ ᾿ ΄ [ ΄ Ν 9 9“ Ξ 
Η ἐν “Ἅιδου, ἀγανακτήςει τε ἀποϑνήεἊκον καὶ οὐχ ἄσμενος εἷςιν 
αὐτόςε; οἴεσθαί γε Χρή, ἐὰν τῷ ὄντι Γε ἧι, ὦ ἑταῖρε, φιλόςοφοοσ- 

εφόδρα γὰρ αὐτῷ ταῦτα ϑόξει, ηδαλιοῦ ἄλλοορι καθαρῶς ἐντεύξε- 
7 Φ .ς Ἅι Φ δι ΕἸ Ν “᾿ 87 . 8, ο, 

σθαι φρονήςει ἀλλ᾽ Η ἐκεῖ. εἰ ὃὲ τοῦτο οὕτους ἔχει, ὅπερ ἄρτι 
9, 2 Ἀ.. .ο9ι 9 7 5 9 »Ὸ“ὌἍ ἊἋ ΓΆᾺ 8 

ἔλεγον, οὐ πολλὴ ἂν ἀλογία εἴη, εἰ φοβοῖτο τὸν ϑάνατον ὁ 

τοιοῦτοα; ΓΙολλὴ μέντοι νὴ Δία, ἢ δ᾽ ὅς. 
.ΧΠ]|. Οὐκοῦν ἱκανόν οοὶ τεκμήριον, ἔφη, τοῦτο ἀνὸρὸς ὃν 

οΧ 97 ἰτὰ ἴων ἦ Ὁ": »΄Ὸ-ς- δ)΄, 9 97 Γ Φ' 

αν ἴδης ἀγανακτοῦντα μέλλοντα ἀποθανεῖςθαι, ὅτι οὐκ ἄρ᾽ ἣν 
΄  φ ΄ 7 Η ὁ κ" ΄ ζυ ΄ 

φιλόςοφοος, ἀλλά τις φιλοεώματος ; ὁ αὐτὸς ὃέ που οὗτος τυγχάνει 

ὧν καὶ φιλοχρήματος καὶ φιλότιλλος, ἤτοι τὰ ἕτερα τούτων ἢ 
Φ Ζ ᾿ ΄ 9 9 8 Θ ΄ ϑ 9 Ὁ 9 
ἀμφότερα. Πάνυ, ἔφη, ἔχει οὕτως ὡς λέγει. “Ἀρ᾽ οὖν, ἔφη, 

ὦ αΟιμμία, οὐ καὶ ἡ ὀνοκκαζομένη ἀνὸρεία τοῖς οὕτου διακειμένοις 
7 ’ Η͂ γά 97) 3  Ὰ Ἂ 6 

κάλιστα προςήκει: ΓίἝάντως δήπου, ἔφη. Οὐκοῦν καὶ ἡ οὐ- 

φροούνη, ἣν καὶ οἱ πολλοὶ ὀνομάζουσι ςωφροςσύνην, τὸ περὶ τὰς 

ἐπιϑθυλιίας χκὴ ἐπτοῆσθαι, ἀλλ᾽ ὀλιγώρως ἔχειν καὶ κοσμίως, ἄρ᾽ 
οὐ τούτοις μόνοις προςήκει, τοῖα κάλιςτα τοῦ «ματος ὀλιγτωροῦ- 

εἷν τε καὶ ἐν φιλοςοφίᾳ Ζῶσειν ; ̓Ανάγκη, ἔφη. Εἰ γὰρ ἐθέλεις, 
ϑ' ς. 57 Φ »-" 7 “Ὰ 97 μ᾿ ᾽ Ν ΄ 

Η δ᾽ ὅς, ἐννοῆςαι ΤῊΝ Γε τῶν ἄλλων ἀνδρείαν τε καὶ ςοφροςύνην. 

ὀόξει οοἱ εἶναι ἄτοποοσο. ΓΙῶς δή, ὦ (ζώκρατες ; Οἷςθα, ἢ ὃ᾽ ὅς, 
Θ᾽ ἊἋ ΄ “ 7 Θ. 9 [ο ’ “Ἂ 

ὅτι τὸν θάνατον ἡγοῦνται πάντες οἱ ἄλλοι τῶν μεγάλων κακῶν ; 
Καὶ μάλ᾽ ἔφη. Οὐκοῦν φόβῳ «μειζόνον κακῶν ὑπομένουσιν 

αὐτῶν οἱ ἀνὸρεῖοι τὸν θάνατον, ὅταν ὑπομένωοσειν ; Ἔςτι ταῦτα. 

4, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον} τευ τηρ 
ἴο οὐ πολλὴ ἂν ἀλογία εἴη. 

68 8Β--69 κ, 6. Χ]. ΤΏΘΓΘΙΟΙΘ 
6 ῬΒΙ]ΟΒΟΡΠΘΥ ΔΙΟΠ6 15 ὑπ] Ὀτᾶνα 
8. ἰθιηροσαῖθ. Τὴ6 οουσᾶρο μὰ 
ἰβρουᾶηοθ οἱ ᾧῃ86 τησ]ῦααθ δΥ6 
ΒΌΌΓΤΙΟΤΙΒ : [Ὁ] ὉΠ6Υ Θησ76 6ν 115 ΟἸΪΥ͂ 
ἴο ϑνοϊὰ φογδδίθσ 6801]8, 6} ΙΟΓΘΡῸ 
ῬΙΘΑΒΌΤΘΒ ΟἿΪΥ ὑῃδῦ ΠΘΥ ΤῊΔΥ ΘΏ]ΟΥ͂ 
ΟΥ̓ΘΘΟΙ ῬΙΘΑΒΌΓΘΒ; τι ἴθι 15. [Π68 
ΒΟΌΤΟΘ οὗἨ {8611 ὁοτᾶρο, Πα π]ρ θη 66 
16 βοιτο6 οὗ ὑῃιϑῖν ὑθυρούδηοθθ, Βαῦ 
{86 Τουῦ οὗ 811] το8] νἱσῦπθ 15 Ίβάοτχη : 
ὑπ18. 15. ὉΠ8 ΟὨΪΥ͂ ὑΥ6 ΟΟΤΥΘΙΟΥ͂ ; Υ]1- 
ἴμ65 ὑῃδὺ 81186. ἔγοιῃ Ὀδϑηοίηρ Ρ]68- 
ΒΌΤΘ ἀρϑηϑῦ Ῥ]ΘΑθΌ16 δηα Ῥϑῖη ρϑιηϑῦ 
Ῥϑῖῃ, δρεσὺ ἔροσὴ ὑ]βάοχῃ, 816. ϑγουίἢ- 
1688 84 5]δυῖθῆ. ψισπθ 185 1Π6 
Ῥυνιποδύϊοῃ οἵ ὑῃ6 βοὰ] ; ὕπθ ὑγπ6 
ῬΒΙΟΒΟΡΠΟΥ 6 6 ψοθΘ 800] 18 
Ῥ ΠΟ δηα 1ηἸ δ δίθα 1ηὔο ὕπ6 ΠΟΙΪΥ 

τηγϑίουϊο οἵ ψίβαάοσῃ, δηἃ ἢ 1 15 
ὙΠῸ 58.8]]. ἄνγγ8}1 νι {Π 8 σοαβ ἴῃ. {Π6 
οὔμου σου, θοῇ 18 0Π6 ἀαἴδηοθ οὗ 
ΘΟΚΤαΐθβ. 

10. φιλοχρήματοο καὶ φιλότιλκος] 
Οὗ 82 α: ξθβθ σουγθβθροῃμα ἴο {Π6 
ὀλιγαρχικὸς δ5ᾷ τιμοκρατικὸς ἀνὴρ 
οἵ ᾿βορεδίϊο ΤΧ. 

12, ἡ ὀνομαζομένη ἀνὸρεία] 
ΤῊ6 ῬΒΠΟΒΟΡΠΟΡ ἴδοθβ ἀθαῦῃ σ ἢ 
ΘΔ] Πη685 8η6α αἰρϑίθίηθ ἔτοια. ὈΟαΙν 
πα Ό]σθηο6 ; ὑμουθίοα Ἠ6 15 οΘουΤαρθ- 
ΟὟδ 8ηαᾺ θιηροῖϑίθ οὐνθθ ἴθ [Π8 
ῬΟΡαΪΔ: 56 Ώ86, ΔΙ ΠΟῸΡ Π15. οουγδρα 
8. [ΘΙ ΡΟΥΔΏΟ6. 8.186. ἔτοτη 8, ΨΙΔΘΙΥ 
αἰ ογοαῦ βοῦσοθ ἔγοιη ὑμαὺῦ οἵ {ῃ6 
γα ]σα, τοῖς οὕτω διακειμένοις, ὁ. 
ὑπ6 ομδνϑοῦου ἀθβουι θα 1 [Π6 Ῥυθοθα- 
ἴηρ Ομδρίθυ, τοῖς τί σώματι διαβε- 
βλημένοις. 

17. ἐθέλεις] Ζ. 85 ἐθελήσεις, 
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Τῷ δεδιέναι ἄρα καὶ ϑέει ἀνδρεῖοι εἷςει πάντες πλὴν οἱ φιλόςοφοι. 
καίτοι ἄλογόν τε δέει τινὰ καὶ δειλίᾳ ἀνδρεῖον εἶναι. Πάνυ μὲν 
οὖν. Τί δὲ οἱ κόσμιοι αὐτῶν; οὐ ταὐτὸν τοῦτο πεπόνθαειν " 

ἀκολασίᾳ τινὶ οώφρονές εἰἶςιν ; καίτοι φαμέν τε ἀδύνατον εἶναι, 

ἀλλ’ ὅμως αὐτοῖς ευμκβαίνει τούτῳ ὅχοιον τὸ πάθος τὸ περὶ 

ταύτην τὴν εὐήθη εωὠφροεύνην φοβούμενοι Γὰρ ἑτέρων ἡδονῶν 

στερηθῆναι καὶ ἐπιθυμοῦντες ἐκείνων, ἄλλων ἀπέχονται ὑπ᾽ 

ἄλλων κρατούμενοι. καίτοι καλοῦεί τε ἀκολαείαν τὸ ὑπὸ τῶν 

ἡδονῶν ἄρχεςϑαι ἀλλ᾽ ὅμως ευμβαίνει αὐτοῖς κρατουμένοις 
ὑφ᾽ ἡδονῶν κρατεῖν ἄλλων ἡδονῶν. τοῦτο ὃ᾽ ὅμοιόν ἐστιν ὦ 
νῦν ὃὴ ἐλέγετο, τῷ τρόπον τινὰ ὃι᾽ ἀκολαςείαν αὐτοὺς ςεσωφρονί- 
εϑαι. Ἔοικε γάρ. Η͂ 

24 

Ὦ «ακάριε Οιλχία, κακὴ τὰρ οὐχ αὕτη ἢ εἰ 

ὀρθὴ πρὸς ἀρετὴν ἀλλαγή, ἡδονὰς πρὸς Εἰδονὰς καὶ λύπας πρὸς 
λύπας καὶ φόβον πρὸς φόβον καταλλάττεςθαι, καὶ μεΐίζον πρὸς 

ἐλάττω, ὥεπερ νομίωαλατα, ἀλλ᾽ ἡ ἐκεῖνο κόνον τὸ νόχλιομλα ὀρθόν, 
ἀντὶ οὗ δεῖ ἅπαντα ταῦτα καταλλάττεςθαι, φρόνηεις, καὶ τούτου 

κὲν πάντα καὶ κετὰ τούτου ὠνούκμενά τε καὶ πιπραςκόχλλενα τῷ 
ὄντι ἢ καὶ ἀνὸρεία καὶ ς«ὠφροςὔνη καὶ δικαιοεύνη καὶ ΞυλλήβδῪην 

᾿ 
νυ 

Φ χἋ φΦ ἋἋ 

ἄἅληϑης ἄρετη 

1. τῷ δεδιέναι ἄρα καὶ δέει] 

συντεθέντι τε καὶ συνθέτῳ. . 
10. ἄλλων ἡδονῶν] βοῆϑηΖ 

Ὀγϑοικούβ ἄλλων, ψ ΠοΘι, μ6 βαγβ, 15 
οι θα ἴῃ ὑμ6 οἰξδίίοῃ. οἵἨ {18 Ῥ88- 
Β8 586. ΟΥ̓ [ΔΙῚ ]]ΟῆοΒ. 1 {810Κ, μον- 
ΘνῸΥ, τὖῦ 15. ννϑηδαᾶ, 

18, πρὸς ἀρετήν] “ἴῃ γβϑρϑοῦ ἴο 
νινῦαθ᾽ : {Π6 Ῥ͵ΘΡοβι οι 15 ποῦ πϑρᾶ 
ἴὴ αὐ}06 [Π6 β8776 β6η86 8δβ' 1 8 
οΥα5 ἰμαὺ [Ὁ]. 

16. καὶ τούτου κέν] “ ἴον [15 δηᾷ 
νὴ {Π18 816 811 ΤῃϊηρΒ 1ῃ ΤΘΔΠ Ὁ 
Ῥοΐὴρ Ῥουρῃῦ 8η8 5014. μετὰ τού- 
του -- “ΔΙοησ ὙΠ {Π18᾽ : 1Ὁ 15. {886 
ῬΓΘΒΘη06 οὗ φρόνησις ΜὨΪΟ σἶναβ 41] 
νισύαθρ 15 ναϊπθ. 1 νὰ Ῥυθθθ {π6 
Τρ ΠΟ ἴοο πϑγά, 1ὖ ὈΤΘΔΚΒ ἄονπῃ ; 
ῸΓ ἹΠΟΠΘΥ͂ 18 οὗὁἨ γά]πθ ΟὨΪΥ͂ ῸΣ [Π6 
Β8Κὸ οὗ ψῇῇδὺ 1Ὁ οδὰ Ὀυγ. Ρ]δΐο 
ΠΟΎΤΟΥΘΙ ΤΉΘΥΘΙΥ͂ τηθ8ὴ5 ὑμδὺ φρόνησις 
ἶ5. {Π6 ΟἾ]Ὺ {1116 ΟἸΤΥΘΙΟΥ ; 81] 68]86 
15 Ῥᾶ86 οοῖη. Οἱ Ἐπ ρΙ 68 2. Οϑάϊριι8 
(646 ῬΙπάου) : 

ετὰ φρονήςεως, καὶ προσγιγνοχκένων καὶ 

οὔ τοι νόμισμα λευκὸς ἄργυρος μόνον 
καὶ χρυσός ἐστιν " ἀλλὰ χἀρετὴ βροτοῖς 
νόμισμα κεῖται πᾶσιν ἣ χρῆσθαι χρεών. 

19. ἀληϑὴῆς ἀρετὴ ἧ] 1 [ϑγνθ 
ΤΟ]]ονοα ϑοθδηζ, αἴθοε Ηοιπαονέ, ἴῃ 
ΔααΙης ἢ ἴοι ἀρετή, ΔΙ ΠοῸΡἢ 10 15 
ποῦ 1 ΒΒ, ἃΠπα 185 ποῦ βϑθϑβο]αύοὶν 
τοαπϊτοᾶ. Βα [86 ἡ οἵ ΟΡ 15 ἴῃ 
νον οὗ 10, δα 10 σουίϑι ]ν ἴτη- 
ῬΙΌν 65 [Π6 βδηΐθῃηοθ ᾿ξ. οὐ ϊίβ 10. 
ετὰ φρονήςεοουΪ. ΤῺ6Ὸ {π|60 

πδίαγα οἵ {π6 ῬἘΠ]οβορ μος ἀρετὴ οδπ 
ΟἸΪΥ θ6 πμαογβίοοα ὈΥ βύπαγιηρσ {16 
Ἰαυῦο ρϑυὺ οἵ 8 βἰχῦρῃΒ:. ῬοΟΚ οὗ [Π68 
Ποριδῖλο. φρόνησις 15. οοριίμίου οἵ 
186 σαί, ἐῃαὺ 15, οὗ ἴῃ αὐτὸ ἀγαθόν. 
ΡΙαῖο ἴοαμα 18 δβοᾶρα ἔγροϊῃ τὐ111{87- 
Ἰϑηῖβτη Ὀγ Ἰἀθι γτὴρ 0Π6 βοῦτοα οὗ 
ΤΔΟΥΔΙΙΥ Ι [6 βοῦτοα οὗ δχιβύθηοα : 
Ἦ18. δὐθ]οθ ἃ {Π6 οπΐοοιηθ οὗ ἢΪ8 
οηὐοϊοσυ. Α1] Τθϊηρβ 81:86 ροοᾶ ἴῃ 80 
ἴᾺΥ 85. ὕπον ἃ Ππ|Κ6 {6 1ᾶθϑ8. οὗ [86 
ΘοΟΩ͂ ; ὑπο ίοσα ἰο δῖτη {μ8ὺ ψοῦ]Ἱὰ 
6 1Τ681}} ροοᾶ Κηον]οᾶρα οὗ {πΠ6 1ᾶ68, 
18. ἸΠαΊΒΡΘΩΒΑΡ16. ΙᾺ ὕπ6 ὁοποθρ- 

69 
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ἀπογιγνομένων καὶ ἡδονῶν καὶ φόβων καὶ τῶν ἄλλων πάντων 

τῶν τοιούτων: χωριζόμενα δὲ φρονήςεοοα ἀλλαττόλιενα ἀντὶ 
ἀλλήλων «κὴ Ἵςκιαγραφία τις ἢ ἡ τοιαύτη ἄρετηῃ καὶ τῷ ὄντι 
ἀνδραποδώδης τε καὶ οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ ἀλησὲς ἔχη, τὸ δ᾽ ἀλησϑὲς 

τῷ ὄντι ἣ κάϑαρείς τις τῶν τοιούτον ΠΌΝΤΟΝ; καὶ ἡ ςοὐφροούνη 
καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἀνδρεία καὶ αὐτὴ ἡ ἡ φρόνησιο αὴ καθαρμός τις 

ἧι. καὶ κινδυνεύουσι καὶ οἷ τὰς τελετὰς ἥλαῖν οὗτοι καταοτήςαντες 

ἰΐοηῃ οὐ ἀνδρεία ἴῃ {μ18 Ῥδβθδρθ 
ΟΟΙΊΡΆΙΘ πῃ ἀθβηϊοη ἴῃ ἰοριδίϊο 
442 8 καὶ ἀνδρεῖον δή, οἶμαι, τούτῳ 
τῷ μέρει καλοῦμεν ἕνα ἕκαστον, ὅταν 
αὐτοῦ τὸ θυμοειδὲς διασῴζῃ διά τε 
λυπῶν καὶ ἡδονῶν τὸ ὑπὸ τοῦ λόγου 

παραγγελθὲν δεινὸν καὶ μή. 
8. ςκιαγραφία] “8 τουρἢ 5ἰζοίο. 

σκιαγραφία ντὰβ ἃ Κἰπά οἵ ραϊηθηρ 
τηθδηὴῦ ἴο φριοάποβ 15 οἴδδοῦ δὖ ἃ 
αἰδίδηοθ δηὴὰ ηοῦ ἰο 6 ᾿ηϑρθούθα 
ΟΙοδα αὖ ᾿ϑηά : β66 7) θαοίοίιιΒ 308 Ε 
ἐπειδὴ ἐ ἐγγὺς ὥσπερ σκιαγραφήματος 
γέγονα τοῦ λεγομένου, ξυνίημι οὐδὲ 
σμικρόν ἕως δὲ ἀφεστήκη πόρρωθεν 
ἐφαίνετό τι μοι λέγεσθα. ΑἾδ8ο 
Ῥαγηνθηϊάθ8 16 ὁ οἷον ἐσκιαγραφη- 
μένα ἀποστάντι μὲν ἕν πάντα φαινό- 
μενα ταὐτὸν φαίνεσθαι πεπονθέναι 
καὶ ὅμοια εἶναι. πάνυ "γε. προσελ- 
θόντι δέ γε πολλὰ καὶ ἕτερα καὶ τῷ 
τοῦ ἑτέρου φαντάσματι ἑτεροῖα καὶ 
ἀνόμοια ἑαυτοῖς. Οὐοτρδια ἀὐοριιθζὶς 
23 8, ὅ88 Β Ἐτο Ατὐἱϑίου]θ 
ΠοίοΥο πὶ ΧῚΪ 1414 8 10 Βθϑῖηβ ἰο 
αν Ὅθθη 8 βοχύ οἵ βοθῃθ- Ῥ 1] ηρ, 
885. Μῃ. Οὐρβ6 ὑγδπιβ]αὔθϑ Ὁ: ἡ μὲν οὖν 
δημηγορικὴ λέξις καὶ παντελῶς ἔ ἔοικε 
τῇ. σκιαγραφίᾳ: ὅσῳ γὰρ ἂν πλείων 
ἢ ὁ ὁ ὄχλος, πορρωτέρω ἣ θέα, διὸ τὰ 
ἀκρι ῆ περίεργα καὶ χείρω φαίνεται 
ἐν ἀμφοτέροις. ΟΥ Μείαρϊι. Δ χχὶχ 
1094 28 τὰ δὲ ὅσα ἐστὶ μὲν ὄντα, 
πέφυκε μέντοι φαίνεσθαι ἢ μὴ οἷά 
ἐστιν ἢ ἃ μή ἐστιν, οἷον ἡ σκιαγραφία 
καὶ τὰ ἐνύπνια" ταῦτα γὰρ ἐστὶ μέν 
τι, ἀλλ᾽ οὐχ ὧν ἐμποιεῖ τὴν φαντα- 
σίαν. Τὴ τηϑαπίηρσ ὑμουθίοσα 18 
ὑπῶῦὺ οἡ ἃ ϑΒΈΌΡΘΙΗΟΙ] νον {Π6 
ῬΟΡΈΠΔ1 νἱγύιθ βθοὴβ 1ἀθη 1081 τι 

ὍΠπΠ6 ῬΒΙΠΠΟΒΟΡΪο, Ὀπῦ ΟἹ ΟΙοβο 6χ- 
ΘΙΏΪ[Οη. 15 Του ἴο 181] [Δ βμοσί 
οἱ 10. 

4, ἀνδραποδώδης] οἵ. Ποριιθῖῖς 
480 8Β δοκεῖς μοι τὴν ὀρθὴν δόξαν 
περὶ τῶν αὐτῶν τούτων ἄνευ παιδείας 
γεγονυῖαν τήν τε θηριώδη καὶ ἀνδρα- 
ποδώδη οὔτε πάνυ νόμιμον ἡγεῖσθαι 
ἄλλο τέ τι ἢ ἀνδρείαν καλεῖν. 
ΟἸγΙΡΙΟἀοΥῸΒ βαγ5 καλεῖ δὲ ὁ Π1λά- 
των τὰς μὲν φυσικὰς ἀρετὰς ἀνδραπο- 
δώδεις, ὡς καὶ ἀνδραπόδοις δυναμένας 
ὑπάρχειν, τὰς δὲ ἠθικὰς σκιαγραφίας" 
τὸ ὅτι “γὰρ “μόνον ἔχουσι, σκιὰ δὲ τὸ 
ὅτι τοῦ διότι. Τῇ ἀϊδιϊποίΐοη. Ὀ6- 
ὕνσεοη ἠθικαὶ πιὰ φυσικαί, ΠούγΘΥΕΙ, 
15. ποῦ τηϑβ ἴῃ ὕΠ6 Ῥγθβθηῦ ρᾶβθθρθ. 
ἘῸΣ ἃ ἀἸβοιββίοῃ οἵ [15 ΒΟ]6 βιυιθ]θοῦ 
οἵ ρορα]αν νἱγῦαθ 566 Δρρϑπάῖχ 1. 

οὐδὲν ὑγιές] Αἴτοῦρ. ἐπ15 5οπὶθ 
Τη88. ἰηϑοσὺ εἶναι, ὙΏΪΟ ϑοηδηΖ 
τοῦδ ψ]Π) Ὀγδοκοίθβ.Ό. 10 [18 
ΟὈν]ουΒΙν ͵ΌΠΡ 8η4 οὐρῃῦ πο ἴο 
ΟὝΤΩ ΡΘΙ Π6 ταχύ. 

τὸ δ᾽ ἀληθές “Ῥαύ [ῃ868 τρϑ]ὐῦ 
15. δοῦν ἃ ῬΙΌΘΘΒΒ οὐ Ῥυχὶ βοδυοη 
ἔΡΟΤΩ 811] βι 9 ῃ ἐμ ηρ8, δηα ἐθιη ρου 8 
δη ἃ 7αϑύ1ο6. δα ὙΊβάουι 1561 816 8 
ΘΟΙΏΡ]ο θα ρυχοδίϊοη. τῶν τοιού- 
των, 1.6. ὑῃὴ8 ψΟΡΙα]ν σομῃβιἀογαῦϊ 8 
οὴ. ΜΈ] {Π6 ᾿δημοτικὴ ἀρετὴ 185 
Ὀαβεά. κάθαρσις 1Β ΘΧρΙαϊ ποα Δρονο 
ἴῃ 67 σ᾽; καθαρμὸς 15. ἃ οοτηρΙοίοᾷ 
κάθαρσις. τὸ ἀληθὲς 15 ορροβοᾶ ἴο 
σκιαγραφία. 

7. τὰς τελετάς] Τῦ ΞΘ61ὴ5 ῬΥΟΌΔΌ16, 
85. ΙΔ] Ὀαατα βαγϑ, ὑμαὺ ὑπ6 ΟΥΡΗΙς 
ἸΥδ ΠΟ Ὼ5 8.6 1ῃ Ρ]αίοβ χτηϊπα, τοῦ 
1ὴ6 ἘΠ]ΘΙΙΒΙ ἴδ τηγϑίθυθθ. ΤῊΘ 1116 
πολλοὶ μὲν ναρθηκοφόροι βάκχοι δέ 
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οὐ φαῦλοι εἶναι, ἀλλὰ τῷ ὄντι πάλαι αἰνίττεςϑαι ὅτι ὃς ἂν ἀμύητος 

καὶ ἀτέλεστος εἰς “Αἰϑου ἀφίκηται, ἐν βορβόρῳ κείςεται, ὁ δὲ 
κεκαθαρμένος τε καὶ τετελεομένος ἐκεῖςε ἀφικόχκενος μετὰ θεῶν 
οἰκήςει. εἰεὶν γὰρ δή, ὧς φαοεὶν οἱ περὶ τὰς τελετάοσ, ναρθηκο- 

φόροι κιὲν πολλοΐ, βάκχοι δέ τε παῦροι: οὗτοι δ᾽ εἰεὶν κατὰ τὴν 
ἐμὴν δόξαν οὐκ ἄλλοι ἢ οἱ πεφιλοσοφηκότεα ὀρθῶς. ὧν δὴ 

καὶ ἐγὼ κατά τε τὸ δυνατὸν οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν τῷ βίῳ, ἀλλὰ 
παντὶ τρόπῳ προὐσυλιήθην γενέσθαι: εἰ δ’ ὀρθῶς προὐθϑυκμήθην 
καί τι ἠνύςαμεν, ἐκεῖςε ἐλθόντες τὸ ςαφὲς εἰεόμεθα, ἂν Θεὸς 

ἐθέλῃ, ὀλίγον ὕστερον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. ταῦτ᾽ οὖν ἐγώ, ἔφη, ὦ 

᾿συμαλία τε καὶ Κέβης, ἀπολογοῦμαι, ὡς εἰκότουα ὑμᾶς τε ἀπολεί- 

πῶν καὶ τοὺς ἐνθάδε ϑδεςπότας οὐ χαλεπῶς φέρω οὐδ᾽ ἀγανακτῶ, 

ἡγούμενος κἀκεῖ οὐδὲν ττον ἢ ἐνθάδε δεςπόταια τε ἀγαθοῖς 

ἐντεύξεοθαι καὶ ἑταίροις [τοῖα δὲ πολλοῖς ἀπιςτίαν παρέχει]: εἴ 
τι οὖν ὑμῖν πιθανώτερός εἶμι ἐν τῆ ἀπολογίᾳ ἢ τοῖς ᾿Αθηναίων 
ὀικασταῖς, εὖ ἂν ἔχοι. : 

ΧΙΝν. Εἰπόντος δὴ τοῦ ζωκράτους ταῦτα ὑπολαβὼν ὁ Κέβης 
ἔφη: Ὦ ὈΟώκρατες, τὰ μὲν ἄλλα ἔμοιγε δοκεῖ καλῶς λέγεςθαι, 

τὰ δὲ περὶ τῆς ψυχῆς πολλὴν ἀπιετίαν παρέχει τοῖς ἀνορζώποις, 
κακὴ ἐπειδὰν ἀπαλλαγῇ τοῦ εὔματος οὐδακοῦ ἔτι 

τε παῦροι 15 5814 ὈΥ ΟἸγΙΩΡΙοἄογοϑ 
ἴο Ὅ6 ΟΥΡΗΪο ; 1 οοοσχα, ΒΠΡΉΥ 
Ομδησθα, ἢ αΑἀγέϊοϊοσ! χ 106. 
ΡΙαῖο 185 ἴοπα οἵ Ῥουγονίηρ [6 πὶ5 οὗ 
γιῦαδ], 85 ἴῃ Ῥῇαθάγιιξ 5950 ο, [νατῦβ 
789 Ὁ, Τιύηιαθις 44 Ο. 

2. ἐν βορβόρῳ] οἵ. Ποριυιδῖο 863 
Ὁ τοὺς δὲ ἀνοσίους αὖ καὶ ἀδίκους εἰς 
πηλόν τινα κατορύττουσιν ἐν Αἰδου. 

6. ὧν] “οὗὨ νΠοβ6 παπλθοι. 
9. ἠνύσςαλεν]! 1 ἴδνβ τοδὶ πϑᾶ 

{πὸ γϑϑάϊηρ οὗ [16 Ῥαβϑὺ τη885., συ] ἢ 
8,180 βθϑίὴβ ἴο σίνα ῃ6 Ὀδϑῦ 56 η86: 
ΟΠΕῚ Πᾶνα Ὅθοθη αἰρῃῦ 1 ΤΩΥ 6516 
ἴο 7101. ὑΠ6 ΘΟΙΏΡΘΗΥ ΟΥὁὨ ῬὨ1]]ΟΘΟΡΗ 615, 
δια 1 σχο (οἱ πεφιλοσοφηκότες) μᾶνο 
ῬΙΟίρα δαρηῦ Ὁ ΟὟΤ ῬΒΙ]ΟΒοΟΡἢΥ. 
Ιῃ [}18 γᾶν νγα δνοϊα 8ΗΥ͂ ΠΔΥΒΉΠ 685 
1ῃ. [Π8 οἤϑηρθ  ἵΤΟῺ] ΒΡ]: ἢο Ὁ] ΌΤΙ. 
ΘοηδηΖ 8ηα Ζ. οἷν ἠνυσάμην. 

14. [τοῖς δὲ πολλοῖς ἀπιστίαν 
παρέχει] Αδὖῦ 18 υπϑδουθίοαϊν τἰρσμῦ 
1ῃ. Ὀτδοϊκοῦηρ {Π686 ψογᾶβ, ἡ ΒΙΟἢ 816 

ἢ, ἀλλ᾽ ἐκείνῃ 

ὐΘΥῚΥ ῬΟΙΠΤ]655, 8η 4 ΟἸΘΑΥῪ Ιηΐοτ- 
Ῥοϊ]αίβα ἴγοτῃ 70 Α. 

69 τ---7Ὸ Ο, 6. χῖγ. ΑἹ] [15 γο 6 
ΨΘΡΥ͂ 0611, Υ6 0165 Κϑθβϑ, 11 τ᾿ ὑγο 8 
ΒΌΤΘ ὑμδῦ ἀθαίῃ αἰα τὸ τότ {Π8Π 
ῬΈ]Θαβ6 π6 δοιὰ] ῸΠ] ΠΒ6Ρ ῬοάΠν 
ῬΥΙΒοη. Βιυῦ ον ἄο γψγχ πον {ῃδὺ 
ΟὨ αὐ πηρ [π6 ΒΟΑΥ͂ 5η6 ἄορθθ ποῦ 
Υ8}15 ΔΥΡΔΥ͂ ΠΠΚ6 ἃ ὈΓοΔΙΉ 1 πτχὸ ποοᾶ 
ΒΟΙῊΘ Β.ΓΟῺρΡ ΘΒΒΌΆΤΘΠΟΘ ἐῆαὺ ὑπ 6 50] 
Πὰ58 ἃ ΟοΟμβοΐοιθ 8η4 [Ιης6]]Πσοηῦ 
οχιβίθηοθ αἴθε ἀθαίῃ. Τυτθ, 58 γ8 
ΘΟ ύθβ, 86 ΠΟ τογ8 ὐηρ' Βα] 6οῦ 
οἵ ἀϊδοοῦγϑο οου]Ἱα Ὀ6 ἰουμᾶ [Ὁ ομθ 
80 ΘΔ. ἴο ἀθϑιῃ 85 1 81]. 

ΤῊτ8 νγο αἸΒΌ ΠΟΥ 566 ὑῃᾶὺ {π6 
απθϑύϊοι οὗ {Π6 1ητηουίδ! νυ οὗ {Π6 
501} ΓΠΤΏΒ ἼΡ, ποὺ 88 ὕΠ8 1η8]} 88Ὁ- 
7θοῦ οὗ Ὁῃ6 ἀϊαϊοραθ, Ῥαῦ 85 υβϑίῃηρ 
ουῦ οἵ ὑΠ6 ῬΤΊΠΟΙΡΆΙ {Π|6518.ἅ 

20. κιἡὶ ἐπειδάν} γδγίοιιβ ἀθυΐοοϑ 
Πᾶν Ῥθθὴ τοβουίθα ἴο ὈΥ̓͂ βθνϑῖδὶ 
βαϊύοῦβ ἰο δνοία ὑπ 6 1 ο] Δ ΌΪν ΒΒ ἢ 

760 
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ἴω Θ ᾽ 7 4 Ν Φ ΄ χὺ 9ὶ φ 9 

τῇ ἡμέρᾳ [διαφθείρηταί τε καὶ ἀπολλύηται, ἡ ἂν ὁ ἄνϑορωπος 

ἀποθνήςκη, εὐθὺς ἀπαλλαττολλένη τοῦ ςώματος καὶ ἐκβαίνουςα 
. 

ὥςπερ πνεῦμα ἢ καπνὸς διαοσκεθαςθεῖςα οἴχηται θιαπτολκένη καὶ 
Φ δ 9᾽ Φ ὃ Κ Φ 7 97 97 9 Ἂ Φ Φ Ἀ 

οὐδὲν ἔτι οὐϑαχλιοῦ ἧ. ἐπεί, εἴπερ εἴη που αὐτὴ καθϑ᾽ αὐτὴν 

ευνηθϑροϊιαμένη καὶ ἀπηλλαγμένη τούτον τῶν κακῶν ὧν οὺ 
νῦν δὴ διῆλθες, πολλὴ ἂν ἐλπὶς εἴη καὶ καλή, ὦ (ώκρατες, ὡς 
ἀληϑῆ ἐετιν ἃ εὺ λέγεια: ἀλλὰ τοῦτο δὴ ἴεως οὐκ ὀλίγης 
παραμυσίας δεῖται καὶ πίστεωσ, ὧς ἔστι τε ἧ ψυχὴ ἀποθανόντος 
τοῦ ἀνορώπου καί τινα δύναμιν ἔχει καὶ φρόνηειν. ᾿Αληθῆ, 

ἔφη, λέγεις, ὁ ζωκράτης, ὦ Κέβης: ἀλλὰ τί δὴ ποιῶμεν: ἢ 

περὶ αὐτῶν τούτων βούλει διαχλυθολογῶμεν, εἴτε εἰκὸς οὕτως 
ἔχειν εἴτε μή; Ἔγωγε οὖν, ἔφη ὁ Κέβης, ἐϊδέως ἂν ἀκούςαιαι. 
[74 27 ᾿ ΑῚ Φφ “Ἂ 97 ς 5 4 ΩΣ .ς οἱ 

ἥντινα ϑόξαν ἔχεις περὶ αὐτῶν. Οὔκουν γ᾽ ἂν οἶμαι, ἡ ὃ᾽ ὃς 

ὁ ζωκράτης, εἰπεῖν τινα Νῦν ἀκούςαντα, οὐδ᾽ εἰ κουλχοοδιοποιϊὸς 

εἴη, ὡς ἀδολεοχῶ καὶ οὐ περὶ προοηκόντων τοὺς λόγους ποιοῦ - 
'λᾷ!. 

δϑυμαθίοῃ ἴῃ 818. ϑϑῃηΐθηοθ ΤῊ 
τη] ϑϑὺ ὙΟΙΊΘΑΥ 15 ὑμαὺ οὗ Ἡοϊπαοτξ, 
ὙΠ0 ῥιι5. ἃ οοπηηδ αἴξοι" τοῦ σώ- 
ματος, ὕλτι5. 1οἰμίησ ἀπαλλαττομένη 
ἢ} ὑμ6 Ῥγθνίουβ οἶδιιβθ. Βαυὺ 1Ὁ 
Β6ΘΠ18 ἴο Ὠ16 δύ γα οδῃμοῦ αἱ ΟΓῸ 8 
ἀπαλλαττομένη πᾷ ἐκβαίνουσα. 
ΘΟΠ8ηΖ ὈΓδοϊοῖβ οἴχηται.. οὐδα- 
μοῦ ἢ, ἢτῇΆ.6 Ἰδοῦ σοῦᾶβ οἹΟβθΙΥ 
ΤΟΒΘΙΔ]Π]ηρ οὐδαμοῦ ἔτι 7) Ἰαδῦ ΔΡονβ 
δα Ὀοϑιηρ τορθαΐθα γουρϑύμπη δὖὺ 84 
Β, Βαῦ {818 βαρβθαιθηῦ γρρϑυ 10 
ΒΘΘΙΏΒ. ΤΟΔΠΪΥ 1ῃ {μοῖρ ἔδνουν, ΜΘ 
ΘΟΚΥΘἕΘΒ 15. ΘΧΡΤΘΒΒΙΥ Τοίθυυϊηρ ὕο 0Π8 
ΔΡΡΙΘΕΘΏΒΙΟΩ. ὙὙΏΙΟΩ 15. αὐύοσθα ΠΟΥΘ 
8.16 ΒΟ ἢ ὑμθῃ. βθθπ8 ἰο μᾶνθ Ῥθθη. 
1111οὰ ο τοϑῦ. Μογθονον 1 {ῃι686 
ὙΌΙΟΒ 816 οὐ δοα {η6 τη γίῃχα οὗ {Π6 
βθῃΐθηοθ ἢδ]β ἸϑιηθηδΌ]γ, [ΙΟἈρΡΤΘΘ 
ἢ, ΗΠ βοῆρ ἴῃ βαβρθοίίηρσ διαφ- 
θείρηταί τε καὶ ἀπολλύηται ἴο Ὁ 
8 Ιπὐγαᾶθυθ: {Π6 γοΥ5. 8Γ6 ΒΠΡ6Ι- 
ἤποιιβ δηα ΒΕ ΒΡΙΟΙΟτιΒ1Υ 1116 8. Ρ]Οβ5. 

8. παραμυσίασ] “ΓΟδδΒΌΣδΠΟ6.᾽ 
Οὗ 11ὅ ν ταῦτά μοι δοκῶ αὐτῷ 
ἄλλως λέγειν, παραμυθούμενος ἅμα 
μὲν ὑμᾶς ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν. Απᾷ 566 

᾿ Μὐμϊυγαάσηνιθα 2390 Α, Γαὺῦθ 720 Α, 
779 Ἑ. 

. “δ »ὉἥὍ ἋἋ ὌὋΕἜἪΡ 

εἰ οὔν δοκεῖ, ΧρῊ ὀιαςκοπεῖςθαι. 

8. ὡς ἔςτι τε ἡ ψυχή] Νοίδ ἐῃδὲ 
ΤΠ616 δἃ΄ΛΘ ὕνγο αἸβύϊηοῦ ῬγΟροβι [1008 ἴο 
6 Ῥτογϑεᾶ, (1) ὑμαῦ {Π6 80] δχ βίβ 1ἢ 
Ἠδάο5, (2) ὑμδῦ 56 μδ5 δου 65 δηᾶ 
Ἰη 6 Πσθ 6. 

14, κωχκορδιοποιό)η Νοῦν! - 
βίδημ ηρ ῃη6 ἔγθηα]ν ὑγθαίσηθηῦ οὗ 
ΑΥΙΒίορ ἤθη 65. ἴῃ {π6 δ'ιψηνροδίμην γγ8 
868 1ἴἢ «4 ροίοσῃ 18 Β [01], ον ἀ6ΒΡ]Υ 
ΡῬΙαῦο τϑϑθηΐθα ὑΠ6 αὐΐϑοκϑ τηδάθ ὈΥ͂ 
[86 οοΙΘα]8ϑηὴ8 ὍΡΟΣ ϑοκγαίοθϑ : οἵ, 
ΘΒ ΘΟΙΔΠΥ {Π6 τοίθσθηοα ἴο ὑμ6 ΟἸοιια 8 
1η. 19 6. 

1ὅ. ἀδολεοχῶ] Ἐπιρο]15, ᾳποίοα ὉῪ 
ΟἸ γι ΡΊοαοΌθ, 68115 ϑοκταίθα τὸν 
πτωχὸν ἀδολέσχην, διὰ πὸ ἀουθὲ 10 
νὰβ ἃ ἴδνουμῦθ δριύμοῦ τι {86 
ΟΟμ1Ο Ῥοθίβ, Ρ]αύο μδϑ δάορίβα {86 
ΜΟΥ͂, ΘΡΡΑΥΘΗΥ͂ 1ἢ 5,66} ἄθῆδῃοα : 
8 ΤΏ τ υοΥ ἀδολεσχεῖν, ἀδολέσχης, 
ἀδολεσχία οὐοὰ ἴῃ 886 ἀϊδ]ορστιοθ, 
6. ΠΔῪ ὍΘ ΒΌΓΘ [ἢ 6 Φθυτα 15 ΔΡὈ]οα 
ἴο [8 σϑηθῖηθ ΡΒ Π]ΠΟΒΟΡΗΘΙ, Α νεῖν 
ποίδ᾽ Ὁ]86 ἰηβίϑημοθ 15 ϑορἠϊδι 225 Ῥ, 
ὙΠΘΙΘ 1 βθθκίηρ [Π6 βορῃϊδὺύ τγ8 
Βὕπι }0186 ὈΡΟῺ ΒΟΙΠΘΡΟΟΥ ὙΘΙΥ [{Κ6 
ΘΟΚΙΘίΘΒ ; ΟΟΙΏΡΘΙΒ ἴοο Τ7Ἴοαρίθίμς 
196 8, σ, ιραθάγιιβ 369 Εὶ (ΧΏΘΓα 568 
Ὦχ, ΤΒοΙρβομ ΒΒ ϑαπη 16 ποῦρ), 

ιο 

15 
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ΧΝν. σκεψώμεθα δὲ αὐτὸ τῆδέ πῃ, εἴτ᾽ ἄρα ἐν “Αιἴδου εἰςὶν 
αἱ ψυχαὶ τελευτηςάντων τῶν ἀνθρώπων εἶτε καὶ οὔ. παλαιὸς 
κκὲν οὖν ἔςτι τις λόγος, οὗ μεμνήλεθα, ὧς εἰεὶν ἐνθένδε ἀφικό-- 

μεναι ἐκεῖ, καὶ πάλιν τε δεῦρο ἀφικνοῦνται καὶ γίγνονται ἐκ 

τῶν τεονεώτων: καὶ εἰ τοῦϑ᾽ οὕτως ἔχει, πάλιν γίγνεσθαι ἐκ 

τῶν ἀποθανόντων τοὺς Ζῶντασ, ἄλλο τι ἢ εἶεν ἂν αἵ ψυχαὶ 

ἡμαῶν ἐκεῖ; οὐ γὰρ ἄν που πάλιν ἐγίγνοντο μὴ οὖσαι, καὶ 

τοῦτο ἱκανὸν τεκμήριον τοῦ ταῦτ᾽ εἶναι, εἰ τῷ ὄντι φανερὸν 

Γΐγνοιτο ὅτι οὐδαχκλόθϑεν ἄλλοθεν γίγνονται οἱ ζῶντες ἢ ἐκ τῶν 

τεονεώτων: εἰ δὲ κιὴ ἔστι τοῦτο, ἄλλου ἄν του δέοι λόγου. 
ΓΙάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Κέβης. Μὴ τοίνυν κατ᾽ ἀνορώπων, ἢ 
δ᾽ ὅς, εκόπει μόνον τοῦτο, εἰ βούλει ῥβον μαθεῖν, ἀλλὰ καὶ 

Ογαύψθιβα 401 8, αγγιθηυλθβΒ 19ὅ Ὁ, 
Πορυΐδιὲς 488 π, οϊϊέϊοιβ 2399 Β. 
ΤῊ βὑγιοῦ τηϑϑηῖϊησ οἵ ὑῃ8 σψοσα 15 
ΤΑἸΤῚΥ σίνϑῃ ἴῃ οὐ περὶ προσηκόντων 
τοὺς λόγους ποιοῦμαι. 

70 ο--- 72 Ῥ, 60. χν----χνῖ]. ΤΥ δαι- 
οη βᾶγϑ ὑμαῦ {Π6 βοὰ]5 οἵ {86 ἀοθδᾶ 
Θοὴθ δοῖς το Ἡδάθθ δῃα Ἰἴγθ 
δισϑῖτι οα Θαιῃ. Τμδῦ ὑΠ15 Ὀ6]]16 15 
ΤΘΘΒΟΠΔΌ]6 ἴΘὸ ΠΊΔΥ 8Ισθ ἴῃ [6 
ΓΟ] οσσίησ 87. Α11 ῃϑύατθ β5ΠοΟΒ 
16 ρομοεδίϊοῃ. οἵ ορροβιῖΐϊθδ ἔγοτὴ 
ΟΡΡοβιΐθ ; ἰῃβ ρυθδίθι 8.1585. ἔτοτη 
1658, ΟΥΒΘ ἔροσχ Ὀούοι', βυν 6 ̓ ἔτοτη 
βίονγου, ἀπά Ὀούψθθῃ ϑϑδοῖ οἵ βᾳοῃ 
ῬΔ1185 οἵ οΡρροβίύθθ ὕμθθ δῖ8 ὑνο 
ῬΙΟΟΘΒΒ65, Οη6 1 ΟΙΓΠΘΥ αἸΤΘΟΟῺ :; 
85 Ὀούνγθθη ουθδῦθυ 8ϑη 1685 816 ἴπ- 
ΟΙΘ886. 8η αθοῦθαβθ, 8η64 Β᾽}118} 
ῬΙΟΟΘΒΘΘΘ Ὀούγθθῃ ΘΥΘΡΥ͂ ΟὔΠΘΥ ῬΔΙΙ, 
ΤΉ ΘΥΘίοΥΘ βδίηοα 116 δηα αἀθαύῃ ἃγΘ 
ΒΆΘΗ ἃ Ῥ811} οἵἨ ορροβιύθβθ, γγ 588] 
δχρθοῦ ἰο ἤπα ὕνγο 51 72118}" ῬΥΟΘΘΒΒΘΕ 
Ὀούνγθοῃ {μ86 Ἰἰνίπσ δηα 86 ἀδδ8ᾶ. 
ὟΥ8 5866. ὁπ β.0 ἢ Ῥ͵ΙΟΟΘΒΒ ἴθ ῬΪδοθ 
Ῥοίοα ΟἿ ΘΥ68; ὑπ6 ΠἸν]ηρ ῬΆΒ5 ΟΥ̓́ΡΥ 
ἴο μ6 ἀθδα : 1 {π6ῃ Ὡδύυτο᾽β ΤΟΥ 
15. ποῦ Βοῖθ 1οῦγ ἱποοιηρίοίθ, ἡ ὑΠΘΥ6 
τχαϑῦ Ῥ6 ὑπ οὐὔμον ῬυΌοθαΒ ὑπᾶῦ νγ8 
Ὧο ποῦ 866, δηα {π6 ἀοδα Ῥδ85. ΟΥ̓ΘΕ 
ἴο ὕμ6 Ἰνίησ, Α γαοῦ Βύσορο" 60Η- 
Πνηδίϊοη 16 {815: αϊα 4811] {8108 
8061 ἴῃ οὔθ αϊγθούϊζοη 8Ππ4 ὙῸΓΘ 
ὑΠ616 πὸ τοῦ, ἴῃ ὕΠ6 πα 8411 Ἰνὶηρ 

τῃΐϊηρθ ψου] ἀϊθ δια τοιηϑίη ἀθδα, 
8η4 11π|6 σοι] 6 βγδ]ονθα Ὁ 1ἢ 
ἄραῦῃ. Βαὺύ τ 1τὖ ΡῈ {ττιὸ ὑπᾶῦ βο]5. 

Του ἀραῖῃ [ἸῸΠ ὑπ6 αθϑδά, ὑΠ6ΎῪ 
τχαθῦ 6 ΒΟΙΏΘΉΘΙΘ δ᾽ ὑμὶν 
ἀδραυίασο ἴτὸπ ὕΠ6 ὈΟΑΥ͂ ; ἴο1" Ο6Υ- 
ὑδιμ]Υ 1ἴ ὉΠ6Υ Ῥουβηθα αὐΐθυ]γ, ὑΠ6ῪΥ 
οΟσ]α τοῦτ ἀΟΆ]) ὯΟ ΤΏΟΪΘ. 

γε δᾶνβ ἤϑῦθ ομβ [8] οὗ ὑπὸ ἢγχϑὺ 
βύασθ οἵ ὑΠ6 δριιηθηῦ, ν᾽ Δ]Οἢ 15 ΘΟΙΩ- 
ῬΙομιθηΐθα ὈΥ ᾧμ6 ἰπΐἴθγθποθ ἔτγουῃ 
ΤΟΙ] ἰβόθοθ ὑπϑὺ [0]]ογ8. [Ιῦ 15 
{γπ6, {π18 δγραιηθηῦ οὗ ἀνταπόδοσις 
1Π7}01165 86 δῃΐθ- δ] οχὶβύθποθ οὗ 
{86 βοὰ], θὰὺ τὖ 15 θα ΤηΔΊΉΪΥ 88 
δυτἄθμοα οἵ ποι οχϊβύθηοο αἴτου ἀθαίῃ. 
Νούβ αἴ8ο ὑπδῦ ἰὖ ρήογβ! ὡς ἔστιν ἢ 
ψυχὴ ἐν“ Αιδου, ποὺ ὡς δύναμιν καὶ 
φρόνησιν ἔχει. 

2. παλαιὸερ μὲν οὖν ἔςτι τις 
λόγος] Ἡδροἀούμϑ τὶ 128 βδαθθα ὑπδὺ 
ὑμ6 Ἐπσγρύϊδϑηβ ὈΘΙ]ονθα ἴῃ {Π6 1πη- 
του δ ὺν δα ὑγϑηβιϊσυϑύοῃ οἵ ὑῃ8 
500], δηα δαᾶϑ: τούτῳ τῷ λόγῳ εἰσὶ 
οἵ Ἑλλήνων ἐχρήσαντο, οἱ μὲν πρό- 
τερον οἱ δὲ ὕστερον, ὡς ἰδίῳ ἑωυτῶν 
ἐόντι: τῶν ἐγὼ εἰδὼς τὰ οὐνόματα 
οὐ γράφω. Ἠδ ἀουθί]βββ τοΐθυβ, 88 
Οτούίβ βᾶγβ, ἰο ὑπ6 ΟΥΡἢΪο δῃὰ Ῥυύπδ- 
ΘΌΓΘΔΙ, β6οΐβ: ίο ΨΠΟΙ) ΙΔ 6 
δα6α ἘπηρΘαΟΚΊ68. 

12. ἀλλὰ καὶ κατὰ Ζῴων πάντον 
καὶ φυτῶν] Τὸ 15. ὑτι6, 85 ΟἸγτηρίο- 
ἄοτοβ γϑιηδυκβ, ὑμαῦ γγ οδηηοῦ {1ῸΠ} 
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κατὰ Ζῴοωον πάντων καὶ φυτῶν, καὶ Ξυλλήβϑην ὅςαπερ ἔχει Γένεειν, 
Ἂ 7 97 Φ 94 Θ Ἃ ΄ ’ 9 με οἱ ὁ 

περὶ πάντων ἴϑουμεν, ἄρ᾽ οὐτοῶςϊ ΓΊΓΝΕΤΑΙ πάντα, οὐκ ἄλλοθεν ἢ ἐκ 

τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία, ὅςοια τυγχάνει ὃν τοιοῦτόν τι, οἷον 

τὸ καλὸν τῷ αἰσχρῷ ἐναντίον που καὶ δίκαιον ἀδίκῳ, καὶ ἄλλα 
ὁὴ κυρία οὕτως ἔχει. τοῦτο οὖν εκεψώμεθα, ἄρα ἀναγκαῖον, 
67, 9᾽ Φ ΄ ’ἤ] 97 9 Ἃ γά φ1 [ 

ὅςοις ἔςτι τι ἐναντίον, ηϑδαλλόθεν ἄλλοθεν αὐτὸ γίγνεσθαι ἢ ἐκ 

τοῦ αὐτῷ ἐναντίου. 

ὑπ|5 Ῥδυθοαϊδι βοηΐθπμοθ ΠῚ τὸν 
Πλάτωνα πᾶσαν ψυχὴν ἀθανατίζειν. 
Βυὺ βίποθ ΟἸγιηΡ. ἸΏ Ρ]165 ὑμπδὺ Ῥ]δῖο 
ἅ14 ποῦ Πο]α 811] βοὰ] ὕο 6 1ῃτηοτίϑί, 
10 Τὺ Ὀ6 88 γ78681}} ἰο φοϊῃΐ ουὔὖῦ ὑΠ8ὺ 
Ὧ6 αἀ1α ; οἵ, ῥαοράγιιΒ δ84δ σὅ. Μοτο- 
ΟΥ̓́Θ ἃ φαποθ δῦ ΒΥ Ῥᾶβϑαρθ ὑγοδύϊηῃνσ 
οἵ τηϑῦθτα ὑ5 ΟΠ ΟΒ185 (6.0. Ῥαφράγιβ 949 
Β) Μ111 Βῇῃηονγ 15 ὑμαῦὺ ῬΙαῦο νγὰβ ποῦ 80 
ἸΥΡδ ]Οη 8] 85 ἴο ἀΘΗΥ͂ τ ΟΥϑ] 1 ἴο 
[π6 8015 οὗ Ῥϑϑβύβ, νγ 116 οοποθαϊηρ 
10 ἴο ὕποβα οἵ Ἰἤθῃ ; δηῃηᾶ 7ύήηνασιιβ ΠῚ 

Α 101], Ῥύονθθ ὑπμδὺ ἢ6 ψὰϑ ποῦ 80 
ἘΠ ΒΟΙΘΗ Πο 85. ἰο αἀΥὐδ ἃ Πᾶτα δῃα 
ἴδϑὺ 11η6 δύνῃ 8:118] δηα γαρο- 
ἰδ Ὁ 16 116, 

ΙῺ ἰῃῇθ6 Ῥγοϑθηῦ φῬᾶβϑδαδσθα Ρ]ϑίο 
δΡῬΌΘ818 ἴο ὑπ ὉΒΙΪΟΥΤΩΙΥ οἵὁἨ Ὡδύαγο. 
1Ὲ ὉἈ86 Ῥγβϑβθῆοθ οὗ ἃ ρίνθῃη οοῃαι οι 
ἴῃ ΔΏΥ οὗ {86 γιγνόμενα 15 {π8 ται} 
οὗ 8. γένεσις, 1Ὁ τηυϑῦ Ρ6 ἃ γένεσις 
Το ὑπ6 ΟΡροβίΐθ οοῃα:]οη, ΘΙ 
ΒΊΟΙ δὴ ΟΡΡΟοΒΙΐβ δχϊβίθ : 1 8 ὑπτ1ὴνσ 
Ὧδ5 Ὀθοοῖὴθ οοἹα 1 τηυσϑῦ ἤϑνθ Ὀθ6ἢ 
ὙΔΥΙΩ 8 850 ἴουίῃ. γε οΟὈΒθυνΘ 
ΙΠΟΥΘΟΥΘΙ ὑπδῦ 1η 811 1Ἰηβίϑηοθϑ {Π6Γ6 
αχιδὺ γενέσεις ἴῃ ὈΟΙΒ ἀΓβοίο 8, 
ὙΏΘΠΟΘ γ7χ8 ΠΟΥ [Πδὺ 8] ου πδίϊοῃ 15 ἃ 
δ οἱ πϑύττθ Απα πο γἷὲ 868 
{πδὺ {18 δ 15. 1 [ΌΤῸ6 1ῃ 811 οδ 868 
ΜὙΒΙΟῊ [811] ἀπο ΟἿ ΘΧΡουΊθηςς, 10 
15 [411 ἴο δβϑιιθηθ ὑπϑῦ 10 15 1ἢ. [ΌΤῸ6 1 
811 οδβθθ ΏΘΥΘ ΟὟΤ᾽ ΘΧΡΘΥΊΘπο6 1815 
15. ΑΟΟΟΙΟΙΠΡΙΥ θη Ὀούνθθῃ ἃ 
ῬΑ οὗ ορροβιίθοθ ὅὕὔὸ' ΟΌΒΘΥΥΘ. ΟἿΘ 
γένεσις οσουγτίηρ, 816 [Π6 οὔμοῦ 
γένεσις 15. ἴτοτα {Π6 πϑίπιρ οἵ {μῖπρϑ 
Ῥθγομα ΟἿ οΟὈδουνδύϊοη, γὙὸ ΤΩΔΥ͂ 
1016 ὑμ8ὺ [86 Ἰαύου 841580 ΟΟΟΌΙΪΒ 

ὉΠΟῸΡῊ νγα ὀϑηποῦ Ῥουοοῖγα 1. 

οἷον ὅταν μεῖζόν τι γίγνηται, ἀνάγκη που 
9 ». μω 7. τοῦ αὐτῷ ἐναντίου] 1 566 

ἼΟ ΠΘΟΘΑΒΙΤΥ ἴο τε αὑτῷ ὙΠ Ζ. 
ἴσοι Βδιύθυβ ΘΟ] θοτι6. 

λλεῖζον͵ ΤῊΘ τ188 οἵ [86 δσοτηρδῖδ- 
ἔνθ Ὁῃτουρῃμουῦῦ ἀθηοΐθα ὑπᾶῦ {86 
ΟΠ αἰ οὰ 15. Ὅη6 τοβα]ῦ οἵ ἃ γένεσις. 
Ὗγ8 5881] ῬΓΡΘΒΘΟΥ 866 {Π86 8ρρ]108- 
ἴοι. οὗ {ῃ15. Τη6 ρορβιθϊνα, ἴῃ βΌ ἢ 
ΓΘΙΊΏΒ 88 μέγα----σμικρόν, ταχύ --- 

βραδύ, Τποὰρῃ {π8β8 811] Ὄχργθϑβδ 
ΓΘ] ΟΠ 8, 1Π]Ρ1188 πὸ β6] ἔχδραγαϊπρ 
τοδθίοῃ. Ὅ6 τησϑῦ ὑΠΕΘΡ ΟΣ π86 {Π6 
οοΙρδγαῦγθ ἴο ἀθηοίβα ἃ σχρἸϑίϊοῃ 
Ῥαύνγθθῃ ὕνο ϑαοοθαδῖνα σομαϊ] ἴοη 5 οὗ 
1Π6 βϑ1π8 οδ]θοῖ, Βαΐ 8ΔηΥ͂ ροβὶνο 
ΟΝ ἩΘΟΘΒΒΑΙΠΥ͂ 11} Π166 8, τοϊδύΐοῃ 
οὗ ὁη68 δηα [ἢ8 βϑῖὴ8 ομ]ϑοῦ ἴο 1086] ἴῃ 
ΔΏΟΥΠΘΙ. οΟΠαἰ οι. ἡγου] ΔΠΒΎΤΟΥ 7πι8ὺ 
086 βδ7ὴ 8 ῬΌΓΡΡΟΒΘ 88 [88 οοπηραγϑίίνο. 
ΘΌΘΙ ἃ Ῥοβιύϊνα χα δούτπιδ!ν ἢμαᾶ ἴῃ 
[π6 ψορὰ τεθνηκός, 1Οἢ ἸορίοΆ}]Υ 
ἸΠΔΌ]165. ζῶν 885. ἃ φγϑυίουῦβ οοῃαϊ θη 
οἵ [86 ον]θοῦ. ΤΠθΡοοσθ τ βδίθνον 
ΘΘ. ΘΙ ]ΠΒ ΓΟ. τγ6 ϑϑία 1588 Ρούνγθοα 
μεῖζον --- ἔλαττον, θᾶττον --- βραδύ- 
τερον οἷς., Βοιαβ. σοοᾶ αἷ8ο οὗ ὧῶν 
δη 4 τεθνηκός. Απᾶ 5ἴποθ γγ8 8 ΥΤη 
πᾶὺ Ὀθύνγθθῃ θυ ῬδὶΡ οὐ {π656 
ΘΟΙΏΑΙ ὐγ 68 ὕνγο γενέσευς ἰδ]κα ὈΙδοο, 
ὑπογυίου Ὀθύνθθη ζῶν δῃᾷ τεθνηκός, 
Ὀ6β1465. {Π6 γένεσις {πδὺ νγχ8 866, νἷΖ. 
ἀποθνήσκειν, ΕΓ. τησδὺ θ6 ὩΔΠΟΙΠΟΥ 
γένεσις ἐπμᾶῦ νγὸ ἅο ποῦ 866, γἱΖ. ἀνα- 
βιώσκεσθαι; ᾿ξ να 816 ἴο βρροβε 
1ῃὰὲ [ῃ8 οΟρϑυδίίοῃ οὗ πϑίυσα 15 
ὉΠ] ΥΩ. Τὴ6 ΘοΙμρδγαίνοθ ἴῃ Τοῦ 
ΒΠΟΥ͂ ὕπ60}} ψμαὺ οἰχουχπηβίδηοθϑ 
γενέσεις ἰ8κθΘ ὈΪδοθ, ὦ.6, Ὀδύνθομ 
ΟΡΡοβιΐβ οοπαϊδίοηβ οὐ {μῃ6 ϑ81ὴθ6 
ὑπῖπρ, 
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ἐξ. ἐλάττονος ὄντος πρότερον ἔπειτα μεῖζον τίγνεςϑαι; ΝἝαίΐί. 

Οὐκοῦν κἂν ἔλαττον γῺίγνηται, ἐκ μείζονος ὄντος πρότερον 

ὕςτερον ἔλαττον τγενήςεται; Ἔςτιν οὕτω, ἔφη. Καὶ μὴν ἐξθπθ 

ἰσχυροτέρου τὸ ἀκςθενέςτερον καὶ ἐκ βραδυτέρου τὸ Θᾶττον: 

ΓΙάνυ τε. Τί δέ; ἄν τι χεῖρον γίγνηται, οὐκ ἐξ ἀμείνονος, καὶ 
Ω Ν Φ Φ ͵ ᾿ Ν 9“, 2 “ χ 
ΑΝ δικαιότερον, ἐξ ἀδικωτέρου: [Πῶς γὰρ οὔ ; ἱκανῶς οὔν, 

ἔφη, ἔχοιλλκεν τοῦτο, ὅτι πάντα οὕτω τίγνεται, ἐξ ἐναντίων τὰ 

ἐναντία πράγματα ; Πάνυ γε. Τί δ᾽ αὖ; ἔςτι τι καὶ τοιόνδε ἐν 

αὐτοῖς, οἷον μεταξὺ ἀλιφοτέρων πάντων τῶν ἐναντίων ὀυοῖν 
.“ὔ ’΄ ͵7 ὃ ς κα Ν ΑΨ 24. “2 ς κ ἋἉ 87) ς. κΧ Φ 
ὄντοιν ϑύο τενέςεια, ἀπὸ μὲν τοῦ ἑτέρου ἐπὶ τὸ ἕτερον, ἀπὸ ὃ 

αὖ τοῦ ἑτέρου πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον: »μεΐζονοα κὲν πράγματος 

καὶ ἐλάττονοα μεταξὺ αὔξηςις καὶ φοίεις, καὶ καλοῦμεν οὕτω τὸ 
Ἂ Θ 4 Ἃ Ἃ ΄ . ’ Φφ᾽ 9 ἔων ἊἉἋ ’΄ 

χχὲν αὐξάνεςθαι, τὸ ὃὲ φοίνειν ; ΪΝαῖ, ἐφη. Οὐκοῦν καὶ διακρίνε- 

σθαι καὶ ευγκρίνεςϑαι, καὶ ψύχεσςϑθαι καὶ θερμαίνεσθαι, καὶ πάντα 
οὕτω, κἂν εἰ μὴ χρώμχεθα τοῖς ὀνόμασιν ἐνιαχοῦ, ἀλλ’ ἔργω 

γοῦν πανταχοῦ οὕτως ἔχειν ἀναΓΚαῖον, γίγνεοθαί τε αὐτὰ ἐξ 

ἀλλήλων τγένεοίΐν τε εἶναι ἐξ ἑκατέρου εἰς ἄλληλα; Πάνυ μὲν 
οὖν, ἡ ὃ᾽ ὅς. 

ΧΥ!. Τί οὖν ; ἔφη, τῷ ζῆν ἔςτι τι ἐναντίον, ὥςπερ τῷ ἐγρη- 
γορέναι τὸ καθεύϑειν ; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. Τί; Τὸ τεονάναι, 

ἔφη. Οὐκοῦν ἐξ ἀλλήλων τε τίγνεται ταῦτα. εἴπερ ἐναντία 
ἐςτίν, καὶ αἱ τενέςεια εἰεὶν αὐτοῖν μεταξὺ ὃύο δυοῖν ὄνΤΟΙΝ : 

ΓΙῶς τὰρ οὔ; Τὴν μὲν τοίνυν ἑτέραν ευΖζυγίαν ὧν νῦν δὴ 
ἔλεγον ἐγω ςοι, ἔφη, ἐρῶ, ὁ ζωκράτης, καὶ αὐτὴν καὶ τὰς τγενέ- 

ἊἋ 4 ἊἋ Θ ͵ ΄’ Ἃ Ἁ Ἁ ͵ Ἁ 

σεισ" εὖ ὃδέ χιοῖὶ τὴν ἑτέραν. λέγω ὃε τὸ μὲν καθεύθειν, τὸ 

δὲ ἐγρηγορέναι, καὶ ἐκ τοῦ καθεύδειν τὸ ἐγρηγορέναι ΓίΓΝεςθαι 

καὶ ἐκ τοῦ ἐγρηγορέναι τὸ καθεύδειν, καὶ τὰς Γενέςεια αὐτοῖν 
τὴν μὲν καταδαρθοάνειν εἶναι, τὴν ὃ᾽ ἀνεΓείρεεθαι. ἱκανῶν ςοι, 
ἔφη, ἢ οὔ: Πάνυ μὲν οὖν. λέγε ὀή οὶ καὶ εὖ, ἔφη, οὕτω 

περὶ Ζωῆς καὶ Θανάτου. οὐκ ἐναντίον μὲν φὴς τῷ Ζῆν τὸ 
τεονάναι εἶναι; ἜΓΩωτγε. Γίγνεσοθαι δὲ ἐξ ἀλλήλων ; Ναί. ἘΞ 

ΧΩ ΄ῸΝἬ ἤω Υ͂ ἊἋ 7 »Ὶ ή 9 ΄ [4 

οὖν τοῦ Ζῶντρε Ἰτίὶ τὸ ΓΙγνόμλενον ; Τὸ Τεθνηκόσα, ἔφη. Τὶ ὃέ, 

ἢ ὃ ὅς, ἐκ τοῦ τεονεῶτουα; ᾿Ἀναγκαῖον, ἔφη, ὁμολογεῖν ὅτι τὸ 

1ὅ. κἂν εἰ μὴ] ὁ.6. [8 Ῥτοσθβθοθ ὕμθθθ ΨΟσαβ: ὑΠ6ῸῪ 16 πού ἱπᾶροά 
αχἰϑ, θύβθῃ ἴῃ ὕποβθ ὁᾶ865 66 Θὸ ὨΘΟΘΘΒΑΙῪ ὑὰῦ ὑπ86 Ῥ]ΘΟΠΆβΠ ΒΘΘΙῚΒ 
δῦ ὯῸ Ὠϑιηθ8 ἴο ἀρβουρα ὕμθη. ἴο τὴὼ8 Ῥ]δίοῃηϊο, 864 {6 1} ΟΙΏΙΒΒΙΟΙ 
ΤῊΘ διρατηθηῦ 15 ὑμδὺ 6 γ6 ὑπο ΠῸ ΒΘΙΕΙΟΌΒΙΥ ΠΏ ΑΙΥ5 {Πη6 ΤὨγ Ώ1η. 
αἰ οσμδίϊοθ. οὗ Ῥγοόθβϑϑθβ χα β8οῦ]α 24, ἐγώ οοι, ἔφη, ἐρῶ] ϑοκγαῦββ 
Ὦδνο 811 ὑπίηρβ δὖ Ἰαϑῦ βύβυϊοημδυΥ οθ. ῬΌΣΒΙ65. ἴΠ6 8816 Ῥ]8δῃ ἴῃ 10 8 ζ0]]. 
ΟἿ 5146 οΟΥ [88 οὐδι. καὶ μή μοι ὃ ἂν ἐρωτῶ ἀποκρίνου, 

17. ἐξ ἑκατέρου] ϑοιδη Ὀχδοικείβ ἀλλὰ μιμούμενος ἐμέ. 

7ι 

Β 
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, Ζῶν. Ἔκ τῶν τεονεώτων ἄρα, ὦ Κέβης, τὰ Ζῶντά τε καὶ οἱ 
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Ζῶντες Γίγνονται; Φαίνεται, ἔφη. Εἰοὶν ἄρα, ἔφη, αἱ ψυχαὶ 

λῶν ἐν “Αιἴδου. Ἔοικεν. Οὐκοῦν καὶ τΤοῖν ζγενεςέοιν ΤοΙ͂Ν 

περὶ ταῦτα Η τ᾽ ἑτέρα ςαφῆς οὖςα τυγχάνει; τὸ γὰρ ἀποονή- 
ἊἋ 7 μλ ω 85. 4 Ἁ Φ' 97, »Ὺν»Ν 4 "Ὰ 

ςκεῖν ςαφὲς δήπου, Η οὔ ; Πάνυ χχὲν οὔν, ἔφη. Πῶς οὖν, ἢ 
ὃ ὅς, ποιήσομεν : οὐκ ἀνταποδούσολχεν τὴν ἐναντίαν Ἷγένεειν, 
[] ΝΥ 7 ἍἍ 9᾽ὕ 6 ͵ μὰ] Φ ΆᾺ ο »ῸὋ΄:ν-Σ7Σα »-"» 

ἀλλὰ ταύτῃ χώλὴ ξστὰὶ Ἢ φύσις; ἢ ἀνάγκη ἀποδοῦναι τῷ 

ἀποονήςκειν ἐναντίαν τινὰ γένεσιν; [Πάντως που, ἔφη. Τίνα 

ταύτην ; Τὸ ἀναβιώεκεςθαι. Οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, εἴπερ ἔστι τὸ 

ἀναβιώεκεςθαι, ἐκ τῶν τεϑονεώτοωΤν ἂν εἴη τένεεις εἶς τοὺς Ζῶν- 
74 ἋἋ 9 γΑ ΓΑ [] ΄΄Ῥν 93, Φ “ξ-“. 

τας αὕτη, τὸ ἀναβιώοςκεςθαι; Πί͵άνυ τε. ὋὉ μολογεῖται ἄρα ἡμῖν 

καὶ ταύτη τοὺς Ζῶντας ἐκ τῶν τεθνεώτων γεγονέναι οὐδὲν 

ἧττον ἢ τοὺς τεονεῶταα ἐκ τῶν ζώντων" τούτου δὲ ὄντος 

ἱκανόν που ἐδόκει τεκμήριον εἶναι ὅτι ἀναγκαῖον τὰς τῶν τεθνεώ- 
Ἂ Ω “Ζ Θ᾽ ἊἋ ΄ ᾽’ 

ἸῸΝ Ψψυχὰς εἶναϊ που, ὅθεν ὃὴ πάλιν γίγνεςθϑαι. Δοκεῖ κοι, ἔφη, 

ὦ (ζώκρατεο, ἐκ τῶν κλολογημένοωον ἀναγκαῖον οὕτως ἔχειν. 
ΧΥΠ]. Ἰδὲ τοίνυν οὕτως, ἔφη, ὦ Κέβης, ὅτι οὐδ᾽ ἀδίκως 

1. ἐκ τῶν τεθνεώτων] [ὑ [15 
ὨΘΟΘΘΒΔΙῪ ἴο ΤὈΙΔΘΙΙ ΟΣ ῃθ6 οχϑοῦ 
56η86 οἵἩἨ {ῃ6 ὕνψγο ορροβιύθβ, ϑοοοάϊηρ 
ἴο {π6 ἀοῆπίίίοι. ρίνθη ἴῃ 64 ὁ καὶ 
εἶναι τοῦτο τὸ τεθνάναι, χωρὶς μὲν 
ἀπὸ τῆς ψυχῆς ἀπαλλαγὲν αὐτὸ καθ᾽ 
αὑτὸ τὸ σῶμα γεγονέναι, χωρὶς δὲ 
τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλ- 
λαγεῖσαν αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν εἶναι. 
ζῶν [6 15 ΔΡ 16 ἴο 50} δηα ὈοαΥ͂ 
απ] 64, τεθνηκὸς ὕἤο 501] δη4 ὈΟΔΥ 
ΘΒ ἄοΥ, ΑΑ ΨΘΥΥ 51121181 186 οὗ [Π6 
ψοτά ζῶν 15 ἴο 6 ἴουμᾶα ἴῃ ΞΟΡΆ. 
Οεά. Οοἱ. 999 οἷς ἐγὼ οὐδὲ τὴν πατ- 
ρὸς ] ψυχὴν ἂν οἶμαι ζῶσαν ἀντ- 
εἰπεῖν ἐμοί. Τῇ 50] οἵ Ἰμαῖοβ 15 
ΟΟΥΓΔΔΉΪΥ ποὺ γοραιαθα ὃδθ. οχυποί, 
ὑποροΐοσα ζῶσαν οδῃ. ΟὨΪ]Υ τη “1 
τῦ τούασμθα ο ὈοΑΙΪΥ 116. 

12. καὶ ταύτῃ] .6. ὉΥ ἀδηηομπβίχ- 
ΠΟῊ ἃ5. ἍὙἘῸ1 85 ΟΥ̓ ὑγδαϊ πίοι ; οἵ, 
70 σ. 

14. ἐδόκει] 70 Ὁ. 
17. ἰδὲ τοίνυν οὕτως] Τῃ {818 

ομδρίου γα βᾶγθ ὃ βἰδίθιηθηῦ οὗ {ῃ8 
Ταπαδϑηγχθηΐδ! ὈΡΙΏ61016 οἡ 1 οἢ ποῦ 
ΟὨΪΥ μα ἰογθροίῃρ ἀὐραχαθηῦ Ὀαὖ 81] 

ΡῬ]αῦο᾿ 5 τοϑβοηίησ ἴῃ ἴανοι οὗ ἴτη- 
ΤΟΥ Π1ν 18 Ὀαβθα : νἱζΖ. [π8ὺ {Π6 ΒΌ ΤΩ 
ἰοίδ] οὗἨ βριγὶῦ 18 ἃ οὀοῃβίϑηῦϊ ααϑ γ. 
ΡΙαῖο Ππᾶβ β81Ζβα Ὅροι {}15 ὈΕΪΠοΐΡ]6 
οὗ “σοηβουνδύοη. οὗ θηουσν ἂἃ5. 018 
ΟὨΪΥ͂ ΤΟ η8] τηθύμοα οἵἨ ἁ ἀοίδηδϊηρ 
ὑπ 1Ἰῃαἀοϑύν οὐ] ὈΠ1Υ οἵ 508] ; Ἠ6 [885 
ΔΡΌΠ16α ο βρίγιῦ 86 δχίοη ψ  Ιοἢ 
ῬΙΘνΊο5. ῬὨΙ]ΟΒΟΡΘΙΒ. 1614 ἄονγῃ [ῸΥ 
τηδύϊαι : ἃ5 ΑΠΔΧΘΡΌΥΤΔΒ ΘΧΡΥΘΒΒ6Β 1, 
γινώσκειν χρὴ ὅτι πάντα οὐδὲν 
ἐλάσσω ἔστιν οὐδὲ πλέω: οὐ γὰρ 
ἀνυστὸν πάντων πλέω εἶναι, ἀλλὰ 
πάντα ἴσα αἰεί, ΒΙΠΑΙ]ΔΙ͂Υ [ῃ8 
πύκνωσις καὶ ἀραίωσις οἵ Απδχ]- 
1ΏΘη65, ὑη6 ὁδὸς ἄνω καὶ κάτω οἵ 
ἨδτδκΙοϊΐοβ, [Π6 σύγκρισις καὶ διά- 
κρισις οὗ Ἐπηροθᾶοκ]θθ, 411] ᾿πηρ]]οᾶ 
ὑμᾶῦ γένεσις γᾶ ποῦ ογδδίζοῃ ουὖ οὗ 
πούβηρ Ὀπὺ ἃ Ῥαββδίηρ' ἔΡΟΙη. ΟἿΘ [ὈΥΤῚ 
Ἰηΐο διούμου, ΟΥὮ, Αὐιβϑίοια Μοίαρῆι. 
Κ νἱ 1062" 28 τὸ γὰρ μηθὲν ἐκ μὴ 
ὄντος γίγνεσθαι πᾶν δ᾽ ἐξ ὄντος, 
σχεδὸν πάντων ἐστὶ κοινὸν δόγμα 
τῶν περὶ φύσεως. 

ΤῊὴΘ ΘΟΠΠΘΧΙΟὴ βθύνγβοῃ {19 
ομδρύου ἃπα {Π|ὸ Ῥυθοθαϊηρ ἸηΔΥ ὉΘ 

1ο 
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ὡμολογήκαχκεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ. εἶ γὰρ χκὴ ἀεὶ ἀνταποῦδιδοίη τὰ 

ἔτερα τοῖς ἑτέροις γιγνόμενα ὡσπερεὶ κύκλῳ περιόντα, ἀλλ᾽. 

εὐθεῖά τις εἴη ἡ τένεεις ἐκ τοῦ ἑτέρου μόνον εἰς τὸ καταντικρὺ 

καὶ ἡ ἀνακάχκπτοι πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον μηδὲ καχλιπὴν ποιοῖτο, 

οἷςο᾽ ὅτι πάντα τελευτῶντα τὸ αὐτὸ σχῆμα ἂν σχοίη καὶ τὸ 

αὐτὸ πάθος ἂν πάθοι καὶ παύςαιτο τιγνόμενα; Γῶς λέγεια: 

ἔφη. Οὐδὲν χαλεπόν, ἡ δ᾽ ὅς, ἐννοῆσαι ὃ λέγω: ἀλλ᾽ οἷον 
εἰ τὸ καταϑδαρϑάνειν μὲν εἴη, τὸ ὃ᾽ ἀνεγείρεςοϑθαι μὴ ἀνταπο- 
ὀιδοίη Γιγνόμλενον ἐκ τοῦ καθεύδοντοα, οἷςϑ᾽ ὅτι τελευτῶντα 

’ Φ μλὶ “Ὁ Ἁ 9 7 φΦ 7 ΝΥ Φ ΔΟῸ 5. 
πάντ᾽ «ἂν» λῆρον τὸν Ἐνουλίωνα ἀποϑείξειεν καὶ οὐδακοῦ ἂν 

φαίνοιτο, διὰ τὸ καὶ τἄλλα πάντα ταὐτὸν ἐκείνου πεπονθέναι, 

[καθεύδειν]. κἂν εἰ ευγκρίνοιτο κκὲν πάντα, Ὀιακρίνοιτο δὲ λή, 
ταχὺ ἂν τὸ τοῦ ᾿Αναξαγόρου τεγονὸς εἴη, ὁχκλκοῦ πάντα χρήμλιατα. 
6 ’ Ζ ΩᾺ 7 7 . Φ 4 ἋἋ Α .͵4 ΄Ὰ 

οὐςαύτοως ὃέ, ὦ φῖλε Κέβης, εἰ ἀποθνήςκοι μὲν πάντα, ὅσα τοῦ 

βίαίθα ὑμτ8, ΤῈ οοπαάϊδίοη ἀοηῃοίρα 
ὍΥ οἰὐῆθν οἵ {ῃ6 ορροβιΐθ δριὑῃθίβ, 
ΒΌΘΗ 8ἃ5 μεῖζον, ἔλαττον, οἴο., ἢδ5 Ῥ66ῃ. 
αὐϊαϊμθα ὉΥ͂ Πη08 8 οὗ ἃ {ἸϑηΒ: 010}. 
ἴγοση ὑμ8 ορροβιίθ οομαϊ!!]οη. ΝΟΥ, 
ἰαϊκίηρ [8 ὕνγο ρο]65 ἀβδῃοίθα ὈΥ ζῶν 
δὰ τεθνηκός, γα μᾶνα βθθὴ ἰμϑὺ ἃ 
τϊηρ τ ΐοῃ 15 δῦ {16 ρο]6 τεθνηκὸς 
ἢδ85 διυεϊνϑα {ποθ ὈΥ ἃ γένεσις ἴτοιῃ 
[Π8 Ῥο0]6 ζῶν, δηὰ ἃ {δϊπρ δὺ [68 Ρο]68 
ζῶν ὉΥ ἃ γένεσις ἴτοτα [86 Ρ0]6 τεθνη- 
κός, Βαυΐῦ 80 ἴδ ἃ5 ὕπ6 διρυτηθῃῦ ἢ 
ΟὨΘΡΊοΥβ ΧΥ, ΧΥΪ 18. ΘΟΠΟΘΙΙΘα, ὕΠ 676 
15. πούμιηρ ἴο 5ῃονν ὑῃδὺ ψγῇηδῦ 15 ΠΟῪ 
δῦ ΟΠ6 ῬοΪδ 5881] βυιπρ Ὀ8ῸΚ ὅο {Π6 
οἴου. ΥἾε Κυον ὑμαὺ ψγβδὺῦ 18 ΠΟ 
μεῖζον μὰβΒ Ὀδθδῃ ἔλαττον, 8η ἃ υἱοθ 
ψογϑᾶ, ΙΤΑΙ]ΑΥῚΥ 6 Κηον ὑπδὺ γγδῦ 
156. ΠΟΥ͂ ζῶν Βᾶ5 Ὀθθῃ τεθνηκός, διᾷ 
δῦ 15. ΟΝ τεθνηκὸς Πᾶ5 ὈΕ6η. ζῶν. 
Βαΐ, 5ο ἴδε, ψγμαῦ 15. ποῦ τεθνηκὸς 
ΤΩΔΥ͂ ΤΌΙΏΔΙΠ. 850 [ῸΓ θυ, Τὴ φγοοῦ 
ὑπᾶῦ {15 οαηποῦ 6 15 ποῦ τοϑομθα 
ὉΠῚ1] 0π6 Ῥγθβοηῦ ομδρίθι, θυ 1 
15. ΒΒ. (85 ΘΟΠΟΘΥῚΒ ζῶν δα τεθνη- 
κὃς ΟὨ]Υ}) μδὺ δῦ 15 δὖῦ ἃ ρίγθῃ 
Ὁ11ὴ 6 δῦ Ο16 ῬΟ]6 τητιϑὺ 5 1 ηρ ὈΔῸΚ ἴο 
0.8 οὐμοΥ---ἰπδῦὺ τψμδὺ 15. ποῦ τεθνη- 
κὸς τησϑὺ ἀσϑίη. 6 ζῶν, 6158 811 ὑπΊηρθ 
γγου]α 1 [6 οπᾶ ΡῈ τεθνηκότα. 

1. εἰ γὰρ μὴ ἀεί] “ἴῸν 1ἴ {ῃθγ6 

ὙΘΥΘ ποῦ ἃ ῬοΙΌΘύμ8] ΘΟΥΘΒΡΟΠ θη 6 

Ῥούνθθηῃ πθ΄ ὕγο ἴῃ σϑηθγδύϊοῃ, πι8ῦ 
85 1 {Π6Υ τονοϊνθὰ 1ἢ 8. οἶτγοϊο."--- 
ΟΟΡΕ. ἀνταποδιδοίη 15 Π6ῖ6 ἴη- 
ΤΥ Β᾽ ΠΥ6, ἃ5 ἢ. Αὐ᾽ϑίουα ΜΜοΐοον. 1 
χὶ 8470 82 ὡς δ᾽ ἐκεῖ χάλαζα, ἐνταῦ- 
θα οὐκ ἀνταποδίδωσι τὸ ὅμοιον. ΟἿὮἁ, 
Ῥοῖον 72 8. 

8. εὐθεῖά τις] ΤῊ 5 οἵ οουχδα ἴτὴ- 
ῬΙ165. ὑμϑῦὺ {86 βύσαισῃῦ 11η6 15 Πμϊΐα, 
ὅ.6. [ὮΘΓ6 15 ποῦ 8η Ἰη 6 ῆ 106 Δ. ΜΟΥ͂ 
οὗ 8500] ἴῃ οχἰβύθησθ, ΠΟΙ οδῃ ἐΡοβἢ 
50.115 Ὅ6. ογθαῖθα ουὖὖδ οὗ ποίμίηρ. 
ΡΙαῖο μᾶβ ἰδ 18 τηϑύδρῃμου {πὸ 
{π6 δίαυλος δρόμος. 

ὅ. τὸ αὐτὸ οχῆχλαΪ] οΟΙΉΡΔ16 
ῬμαθάγιιΒ 34δ Ὁ ἢ πάντα τε οὐρανὸν 
πᾶσάν τε γένεσιν συμπεσοῦσαν στῆ- 
ναι καὶ μήποτε αὖθις ἔχειν ὅθεν κινη- 
θέντα γενήσεται. 

10. πάντ᾽ ἄν] 1 πᾶνε [0] ονθᾶ 
ΘΟΠΔῺΖ 816 ΟὐΠΘΥΒ. [ἢ ΒΌΡΌΙηρ ἄν, 
ἀποδείξειεν οου]Ἱὰ ΒΑΤά]γ βἰαπᾷ τι }- 
οαὖ 1ὖ, Βῖποθ. {Π6 ΒΒ ]6οῦ οἵ φαίνοιτο 
ἰ5 ἀργοῦ. ἄΖ. οτηβ 10, 

12. [καϑεύϑειν] ΤῊ] βθϑιὴβ ἴο Ὀ6 
ἃ δ΄οββ, δηᾷ 1ὖ νὰ8 οοπαθιηηθᾶ ὈΥ 
ῬοῦτΘα : ἢ6 φαϊΐουθ, μουγθυθι, τού ἢ 
10. 

18, ὁμοῦ πάντα χρήμαλατα] ΤῊΒ 
ὁμοιομερῆ οὗ Απδχϑρογδβ, ᾿μβηϊ8 ἴὰ 
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Ζῆν μεταλάβοι, ἐπειδὴ δὲ ἀποθάνοι, μένοι ἐν τούτῳ τῷ σχήματι 
τὰ τεονεῶτα καὶ κιὴ πάλιν ἀναβιοώεκοιτο, ἀρ᾽ οὐ πολλὴ ἀνάγκη 

τελευτῶντα πάντα τεονάναι καὶ «χηδὲν ΖΗ͂Ν ; εἰ γὰρ ἐκ μὲν τῶν 

ἄλλων τὰ Ζῶντα τίγνοιτο, τὰ δὲ ζῶντα ϑνέοκοι, τίς ηχανὴ ἡ 

οὐ πάντα καταναλωθῆναι εἷς τὸ τεονάναι: Οὐδὲ μία κοι δοκεῖ, 

ἔφη ὁ Κέβης, ὦ (ζώκρατες, ἀλλά οι δοκεῖα παντάπασιν ἀληθῆ 
λέγειν. ἜἬἜςστιν γάρ. ἔφη, ὦ Κέβης, ὧς ἐμοὶ δοκεῖ, παντὸς 
ἄλλον οὕτω, καὶ ἡμικεῖα αὐτὰ ταῦτα οὐκ ἐξαπατούμενοι ὁμολο- 

γοῦχμεν, ἀλλ᾽ ἔςτι τῷ ὄντι καὶ τὸ ἀναβιώςκεσϑθαι καὶ ἐκ τῶν 
τεονεώτων τοὺς Ζῶντας τγίγνεςϑθαι καὶ τὰς τῶν τεθνεώτων ψυχὰς 

εἶναι. 

ΠΠΠΔΡΘΙ 8πηα ᾿Ὡ ΠΗ ύΘΙΥ αν 1510 16, γγ8 16 
ΙΧ, ἴῃ ἔουμλ]θθθ. ΘΟ ΌΒΙΟΩ. ὉΠ.1] 
νοῦς ἐλθὼν αὐτὰ διεκόσμησεν. 

8. ἐκ μὲν τῶν ἄλλων͵ 46. ἐκ 
τῶν μὴ τεθνεώτων, 85 Ἡδπιαογ βανν. 
1 τὰ ζῶντα ψοῖθ ἀογῖνθα ΠΟΙ ἃ 
ΤΌΒΟΥΘ βύοιβ οἵ δχϊβίθῃοθ ἡ 10 δα 
ποῦ Ῥϑβββᾷ ὑποσρῃ [16 ἃπα ἀθΔ[ἢ, 
ἴῃ {1η16 [18 βύογβ οι] θ6 ὀχ ῃϑιυβίθα 
Θηα 811 θ6 Δυβοῦθθα 1ῃ ἀθαῦῃ. 6 
ὀοΏνγοΙβο 15 βίδα ἴῃ. Πθρυδίϊο 611 
τοῦτο μὲν τοίνυν, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὕτως 
ἐχέτω. εἰ δ᾽’ ἔχει, ἐννοεῖς ὅτι [αἱ 
ψυχαὶ] ἀεὶ ἂν εἶεν αἱ αὐταί, οὔτε 
γὰρ ἂν ἐλάττους γένοιντο μηδεμιᾶς 
ἀπολλυμένης οὔτε αὖ πλείους" εἰ 
γὰρ ὁτιοῦν τῶν ἀθανάτων πλέον 
γίγνοιτο, οἶσθ᾽ ὅτι ἐκ τοῦ θνητοῦ 
γίγνοιτο καὶ πάντα ἂν εἴη τελευ- 
τώντα ἀθάνατα. 

10. τὰς τῶν τεθνεώτων ψυχὰς 
εἶναι] Αἰεν ὑμοθθ σορᾶβ [Π 6 ἸΏ885. 
Βᾶνα καὶ ταῖς μέν γ᾽ (ο" μὲν) ἀγαθαῖς 
ἄμεινον εἶναι ταῖς δὲ κακαῖς κάκιον. 
ΤΊ6 ἱποοῃβθασθμοα οἵ Ἠ [118 βύπρια 
ἱπουροϊδύϊομ 18 80 β᾽ατίπρ ὑπᾶῦ 1 
πᾶν ο]θοϊθαᾶ π6 οἷδιβθ θοαῚ]ν ἔροσὴ 
π6 ἰοχύ: 105 δαῦῃου, ΏΟΒ6 ΤΠΘΙΏΟΥ͂Υ͂ 
5. ΒουΠου ὕμ8ῃι 15 Ἰορίο, νγὰβ ἀοαΡύ- 
1685 Ῥηοιιρίβα ὈΥ 68 ο πολὺ ἄμεινον 
τοῖς ἀγαθοῖς ἢ τοῖς κακοῖς. ΤῊΘ 
γγΟΥ ἄρ 816 τοίϑ θα ὈΥ Ἡθυτηϑηῃ δηα 
[6 Ζίχιοῃ οἀϊύοσθ, Ὀτϑδοκοίβα ὈΥ 
ΘΔ] Ὀαατη πα οΠ8ΏΖ. ᾿ 

72 κ--76 Ρ, 66. ΧΥ111----Χχὶ, 6068 

ΟΌΒΘΥγοΘ ὑμδὺ δηούπου 1π6 οἵ δγρτ- 
τηϑθηῦ ἰθηαβ ἤο 50 ὑπδὺ ΟἿΪ 5018 
8.6 Ἰτητηογύδὶ, [6 ὑμΘΟΥΎ ὑμπαῦὺ 1ΘΆ.Ὴ- 
ἴῃρ 18. ΤΟΙ] ἸΒΟΘΉθ6, ΤΠ αΘΒΕ]ΟΠ8 
86. ῬΙΟΡΘΙΥ Ραΐὖ, [η6 Υἱρην ΔΏΒΥΥΘΙΒ 
816 6δ]τοιίθα, βΒῃοσίρ ὑμαὺ {Π6 Κηον- 
Ἰοᾶσθ βουρῃῦ οχιδίβ 1ὼ ὑμ6 τηϊηᾶ οἵ 
ὕπ6 τοϑροηαθηῦ; ἃβ5. ἵὔὸ 8566. ἴῃ {Π6 
0886 οἵ σθοοχηθίγιοδὶ ὑσαῦῃθ. ἘῸΣ {Π6 
58. 015]Δ Ὁ] 0. οὗἨ ΘΙτητηῖδθ Θοκταῦθβ δ 45 
6Π6 [Ο]Πονῖηρ ἀθηηοηδύγαϊίοη. Ἐθιη]1- 
ΠἸΒΟΘη06. ἴθ ἀΘ 6. 85 Τϑοϑ]]ησ ἴο 
ΤΉ] βοιηθύῃϊηρ 78 ΤΟΥΠΊΘΙΥ ΚΗΘ 
Ῥαὺ 8ὰ ἔογρούΐθβῃ. ΒῸΣ ᾿ηβίϑηοθ, ἃ 
ἸΟΥΘΙ ΟἹ β661ὴρ ἃ ἰγχτθ ὑῃ1η 15. οὗ δῖ5 
Ῥοονθα ψγο πιϑϑα {6 Ἰγτὰ : ΒΙ 71] Υ]Ὺ 
ὃ Ῥίοῦαγθ οὗ ἃ Ὑ78 Οὐ ἃ ΠΟΥΙΒΒ ΤΙΉΔΥ͂ 
ΤΟΙ τθ Οὗ 8. τη8ῃ, ἃ ρῬἱοῦαμα οὗ 
ΙΤΏΤΩΪΘΒ ΙΔ Υ ΤΟΙ τ οὗ Κρθθβ, 
ΟἹ ΠηΔΠ1Υ ἃ ῬΙοῦπΤ6. οὗἨ ΘΠ Τ185 Τ]ΔΥ͂ 
ΤΟΙ ὰ8. οὗ ΞΙΠΊΤΏ1ΔΒ ὨΪΤηΒ611 : 50 
ὑπᾶῦ γα 8686. ὙΠ] ]ΒΟΘΏΟΘ. ΙΏΔΥ ὮΘ 
εἰἴδβοίβα δἰὕμεν αἰγθοῦυ οὐ 1η 8] βοῦν. 
Νονν 1 1ὖ 15 οἤἴδβοϊβα ἀἸτθοῦν, {Πδὺ 18, 
1 Ὁ86 οὈ͵θοῦ γγχ Ῥϑγοθῖνβ 15. Β.ΤΏ118} 
ἴο ὑμὰῦ ψΙΟῚ 1Ὁ 08118 ὕο ΟἿΓΪ ΤᾺ] 8, 
γγ6 οδηπμοῦ 181] ἴο Ὡούϊοθ ΠΟΥ [81 [Π6 
ΤΈΒΘΙΩ Ὀ]ΔΏΟΘ 15 Θχϑού. ἘῸΓΪ ΘΧΘΙΏΡΙΘ: 
6 δίδγτη ὑπαὺ {ῇθυθ 15 δὴ 1ῖὅ68, οὗ 
Θἀπδ]1ῦγ, ΨΏΪΟ 15. Ο8116 ἴο ΟἿΣ 
ΤῊ] 15 ΟΥ̓ ΟἿΤ ῬΘΙΘΘΡΌΊΟΙ. ΟὗὨ 56,51 Ό]65 
ὙΠΟ ἢ ἃ’Ὸ Θα 81. Τμδὺ {815 1468. 1δ5ὶ 
Βοιῃθῦιηρσ αἰβύϊμοῦ ἔρο) [ῃ6 6408] 
ΒΘΏΒΙΘΙ6Β 15. ΟΙΘΑΣ ; [ὉΓ 886 ΒΘ, ΘΙ Ό]65 

ΙΏΔΥ͂ ΔΌΡΘΔΙ Θατπ8] ἴο 06 ΟὌΒΘΥΥΘΙ, 

1ο 
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ΧΝΠΠ. Καὶ μήν, ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβών, καὶ κατ᾽ ἐκεῖνόν 

Γε τὸν λόγον, ὦ (ώκρατεας, εἰ ἀληθής ἐςτιν, ὃν οὺ εἴωθας ϑαλκιὰ 

λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἧι μάθϑηεςεια οὐκ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνηοια τυγχάνει 

οὖςα, καὶ κατὰ τοῦτον ἀνάγκη που ἡμλᾶς ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ 

χκκεκλαθηκέναι ἃ νῦν ἀναλμιλινηοκόμεθα τοῦτὸ δὲ ἀδύνατον, εἰ 
ἡ ἦν που ἡμῖν ἡ ψυχὴ πρὶν ἐν τῷδε τῷ ἀνορωπίνῳ εἴϑει 
τενέεϑθαι. ὥστε καὶ ταύτη ἀθάνατον ἡ ψυχή τι ἔοικεν εἶναι. 
᾿Αλλά, ὦ Κέβης, ἔφη ὁ (σικλλίας ὑπολαβών, ποῖαι τούτων αἱ ἀπο-- 
θείξειςε ; ὑπόμνηςόν με" οὐ γὰρ σφόδρα ἐν τῷ παρόντι μέμνημαι. 
Ἑνὶ μὲν λόγῳ, ἔφη ὁ Κέβης, καλλίετῳ, ὅτι ἐρωτώμενοι οἱ 
ἄνϑορωποι, ἐάν τια καλῶς ἐρωτᾷ, αὐτοὶ λέγουειν πάντα ἣ 
ἔχει" καίτοι εἰ ὴ ἐτύγχανεν αὐτοῖα ἐπιετήλλη ἐνοῦςα καὶ ὀρθὸς 
λόγος, οὐκ ἂν οἷοί τ᾽ ἥςαν τοῦτο ποιῆςαι: ἐπεί τοι ἐάν τις ἐπὶ 

πηθαῦϑὶ ο δηούμου ; θπῦ δροαῦ [Π6 
Ἰᾶθα οἵ δαιδ!ῦῦ πὸ αἰθγθποθ οἵ 
ΟΡΙΏΙΟΩ. οδῃ Οχὶϑύ. ΝΟΥ ΜῈ ἃγ6 ἴο 
Οὔδοῦνο [μᾶὺ 8411] 56}51010 Θα08]5 
ΔΌΡΘΘΙ ἴο τι8 85 14] Π1|ὴσ μον οἵ {ῃ8 
βίδα δτα οἵἩἨ δ βοϊπύθ θαυ! ύν, Β]ΟΙ 
Ῥ᾽ δα] βῆονθ ὑμδὺ οὐ Κηον]βᾶρα οὗ 
ΔΌβοΙαΐθ θαυϑ 1 ΙΒ ῬΙΙΟΥ ἴο ΟἿἱ 
Ῥοιοθρύϊοη οἵ {16 56 1}510165, ἀπᾶ 
νγμουθαθ (1) ὑΠ15 βθῆβα οὗ σοῖο μου 
ἴῃ ὉΠ6 Β6ΏΒΙ 0165 ἢδ5 Ὅθθ Ῥυθβθηῦ 80 
Ἰοὴρ 88 γγὕα ῃϑύῦῖδ δα ΔΗΥ͂ ῬΟΥΘΘΡΌΙΟΠΒ 
οἵ ὅμοια, (2) οὔ Ῥοιοθρύϊοῃβ οἵ θη 
ἀαΐα ἔγοιῃ {ἢ τηοτηθηῦ οὗ οὟσὐ᾽ ὈΙΣΤΉ, 
τὸ ᾿πονηθ Ὁ] ΤὉ]ονγα ὑμαῦὺ οὐὐ Κηον- 
Ἰοᾶσα οἵ 6 1668 τησϑῦ ἤν Ῥθθῃ 
δοατιῖσοα Ῥοίοσθ ον Ὀισμ (7ὅ οΟ). 
Νον ὑπ15 οἵ ὀοῦγθθ 8ΘΡΌ1168 ὅο 8}} 
1΄θδβ δἃ8. γΧ68}} δ ὑο ὑμδῦ οἵ δαιδ]γ. 
ΘΙηο6. Ὅμθη Ψ͵Ὸ ἢᾶνα οδίδϊμθα {ῃ18 
Καονίθασο, ὕψο δἰζουμδῦνναθ 816 
ΟΡΘΩ : ΘἰΠ6}" ψὸ 816 ΟῚ ἴῃ {1]]} 
Ῥοββθββίοι οἵ 10 8δηα γοίϑίη 10 ῬῃΤΟ Ρἢ 
1116, οΥ ψ 1088 1ὖὉ δὖ Ὀἰσύῃ δπα στδάυ- 
ΑἸ]ν τοσϑῖῃ ὦ. Τὴ6 ἢγϑῦ τησϑῦ 08 
αἸβυ  θθθα οἱ {18 στοιπηα : 1 ἃ Ιη8}. 
Κηονβ ἃ ὑ81ηρ ἢ6 οδῃ σῖνθ δῃ δοοοιηῦ 
οὗ τὸ, θαῦ νγα 866 δῦ τηθῃ οδημοῦ 
οἷγα δὴ ϑδοοουὰηῦ οὗ π6 1άθδϑ: 1 
[Ο]]ονγβ. θη. ὑμαῦ {16 βθοοῃα 8] [6 γη8- 
να 15 ἔτὰθ ; ὅἷΟο ἰἴοβθ 10, 8η6 4]] 
Ἰϑαυηϊησ 15 Ὀὰῦ [Π8 ΤΘΟΟΥΘΙΥ͂ οἵ 10. 

Απα β'πηοθ ΟἿἿΪ 80018. οδυύαι ἢ ]ν α1α 
ποῦ 8οαα] 8 ὑπ18 Κηον]θᾶσα ἀστὴρ 
ὑπο ῖν Βυχγηϑη [116 Π6Υ τησϑὺ Πδᾶγ6 
σαϊποα 1 Ῥαΐοσθ ΟἿ ὉΠ ἃμᾶ αὖ᾽ 
ὈΙΡῚ Ἰοϑὺ 10. 

ΤῊΘ δισαηθηῦ ἴγοη ἀνάμνησις 
ῬΙΌνΟΒ. ἰὴ6 οχιβύθηοθ οἵ {ῃ6 508] 
Ῥαΐοσο Ὀἰσίῃ ; ὑμὰθ ΒαΡΡΙ]οιηθη ηρ 
ἀνταπόδοσις ΜΈΏΙΟΒ 15 ΟΠ ΘΗ τιβοᾶ 
ἴο Κ5ΠΟ [61 δχϊβύθῃοο δἰ ἀθαίῃ. 
Μούϑθονοσ ἀνάμνησις 5ηονβ, ψπδῖ 
ἀνταπόδοσις ἀϊᾷ πού, π8ὺ ἐπα βοὺ] 
δύναμιν καὶ φρόνησιν ἔχει δρετῦ 
ἔροιὴ ὑμ6 Ῥοάγ. 

2. ὃν εὺ εἴωθας] ΤῊ5 τησϑῦ πού 
ὍὈ6 τορι θα δ5 τῷ οἵ {Π6 Ὠϊδίουϊο 
ΘΟΚΡαύθβ ; δἰθηουσῃ, 11 Ῥ]αῦο, Ὧθ 
τοσαγάθα πον θασθ Τα 6 ἃ8. ΒΟΠ16- 
ὉΒΙηρ ἴο Ὅ6 6]1οΙὐθα ἔγοτὰ ὉΠ6 Ῥὰ}}} 
ΤΏ 8η. ̓ αὐτοατιορα το τη. 

11. ἐάν τις καλῶς ἐρωτᾷ] ΟἸγτα- 
ῬΙοαο οβ᾽ οχρίϑηδύϊοη. οἵ καλῶς ἀ6- 
ΒΘΙ͂Θ5 ρουρούυδίϊοη : ὀρθῶς καὶ ]1λα- 
τωνικῶς καὶ μὴ Περιπατητικῶς καὶ 
μὴ βωμολόχως. ῬΙ]αίοΒ νίονγβ ψ1}} 
06 Ὀθϑὺῦ πηάεοιβύοοα. ὈΥ̓ σοΟΙΡΔηρ 
Τλοαοίρίιβ 149 α---15] Ὁ ψι0 ΜΒ 6- 

ρεδίϊο 818 Β- Ὁ. 
18. ποιῆςα!)͵ 1 

ΘΟΠΔηΖ ἷἴῇ ϑαορίϊησρ ἨἩἨ]γβΟΙΪρΒ 
ΘΙ θη ἀδῦοπ. [1 ὀδηηοῦ Ὀ6]1Θγα [ἢ 
ΒΆΘὮ 8. ΘΟμΒ πο] η. ἃ5. οἷοί τε ποιή- 

αν [Ὁ]]ονγοα 
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ΝΥ 4 ͵4 δὶ 9 »-“ γά Φ ῪΚὰ 7 

Β τὰ διαγράχλλματα ἄγη ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, ἐνταῦθα ςαφέςτατα 

κατηγορεῖ ὅτι τοῦτο οὕτως ἔχει. Εἰ δὲ κἡὴ ταύτῃ ΓΕ, ἔφη, πείθει, 
5. 7 Φ ΄ 7΄ Ἀ ἂνΝὮὋἤὄἠἠ2 ͵΄ οἱ ΄ 
ὦ αικμία, ὁ (ζωκράτης, σκέψαι ὃῃ. τῇδέ πῇ οοὶ αν «κοπουμένο 

ευνϑόξη. ἀπιςτεῖς γὰρ ΘΗ, πῶς ἡ καλουλένη άθηςια ἀνάμνησοίς 

ἐςτιν ; ̓ Ἀπιοτῷ μέν ςοὶ ἔγωγε, ἡ ὃ᾽ ὃς ὁ (σιμλμίας, οὔ, αὐτὸ δὲ 

τοῦτο, ἔφη, δέοχιαι παθεῖν περὶ οὗ ὁ λόγος, ἀναμνηςθῆναι. καὶ 
΄ Φ Φ. Ζ Φ ΄ ΄ “2 7 ΗΝ 

αχεθδόν γε ἐξ ὧν Κέβης ἐπεχείρηςε λέγειν δ ἀέλνηλαι καὶ 

πείθομαι: οὐδὲν μεντἂν ττον ἀκούοιμλι νῦν, πῇ εὺ ἐπεχείρηςας 
λέγειν. Τῆδ᾽ ἔγοωΕ, ἢ δ᾽ ὅς. ὁμολογοῦμμιεν γὰρ ὀήπου, εἴ τίς 

τι ἀναλκινηςϑθήςεται, δεῖν αὐτὸν τοῦτο πρότερόν ποτε ἐπίεταςθαι. 

ΓΙάνυ τ᾿ ἔφη. ἾἈρ᾽ οὖν καὶ τόδε ὁμολογοῦμεν, ὅταν ἐπιστήμη 
παραγίγνηται τρόπῳ τοιούτο», ἀνάλιΝηςιν εἶναι; λέγω ὃέ τινα 

7 ᾿ φΦ ͵ ά φχ 5. ἊἋ 9. . γΆά 94᾽ 

τρόπον τόνδε. ἐάν τίς τι [πρότερον] ἢ ἰδὼν ἢ ἀκούςας ἢ τινα 

ἄλλην ἀΐσθηςιν λαβὼν «τὴ μόνον ἐκεῖνο γνῷ, ἀλλὰ καὶ ἕτερον 

ἐννοήςη, οὗ μὴ ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη ἀλλ᾽ ἄλλη, ἄρα οὐχὶ τοῦτο 

δικαίως ἐλέγοχκεν ὅτι ἀνεμνήσθη, οὗ τὴν ἔννοιαν ἔλαβεν ; Γῶς 

- λέγεια; Οἷον τὰ τοιάδε: ἄλλη που ἐπιετήλλη ἀνορώπου καὶ λύρας. 

σειν, διὰ ποὺ ἃ 812016 Ἰηβύϑηοθ [88 
Ὀθ6ῃ δἀ ἀπορᾶ 1 105 ἀθἴθηοθ, ΤῺ ἴδοὺ 
{μδὺ κινδυνεύειν ΒΟΠΙΘΌΙΙΩΘΒ 15 [Ὁ] ονγοα 
Ὅν ὕπ6 ἔαύαγο ᾿ῃῆηϊῦνα 15 απ]ῦθ 1γ- 
γϑ]θνδηῦ. Ζ. δῃᾶ δύ. μᾶνϑ ποιήσειν. 

ἐπεί τοῖῇ ὅο Ηθίμαουῖ ἴου ἔπειτα. 
ΤῊ15 "5θθὴ8 ΦΌΒΟΙ αὐ Υ σρααϊσθα ὉΥ 
[Ὡ6 56η86: ΒΌΓΕΘΙΥ [ῃ6 σθοχηθίγϊοδ 
ἀοιμο ΟΠ 816 τηθαηῦ ἰο ἔπ 5 ἢ 
ἢ. ᾿ἰηϑίϑηοα οὗ γδὺ Κοῦθθ. ἢδ5 7πθύ 
Ὅθθη βαυίησ, ποὺ 8. Δα 108] ῬΊθοΘ 
οὗ ονίάθμοθ ἴογὺ ἀνάμνησις. Η.΄. 
ΘΟ ταῦ μ88 τὴὰοῇ ἴο βδ ὺ ϑρσϑίηϑῦ 
Ἡοιμαουῖ δηα [1 ὑπ6 συϊρσαΐθ ; Ὀὰῦ 
πΠ86 οορθηον οὗ 815 δυρπηιθηῦ 15 ποῦ 
ῬΙΟΡοχθοπαίθ ἴο 105 Ἰθηρίῃ. ἔπειτα 
15. τοί ηθα ὉΥ Ζ. δύ. δια ΞΟἤδΖ. 

1. τὰ διαγράλλατα τηϑύμθηηδ 168] 
αἰδρυϑτηβ. ΤὯ6 1ηὐθχσορδίίουι οἵ {8 
51δγα 1ῃ θη 82 Β 10]]. 15. οὗἨ ὁου 86 
8ι ὁδ886 1η Ῥοϊηΐ. 

2. κατηγορεῖ] ϑαθ)]οοῦ {16 58116 
85 οἵ ἄγῃ : 1 μδϑ ὈΘΘῃ. βυρσοοδίθα {πδὲ 
κατηγορεῖ 15 ἸΤΩΡΘΙΒΟΠΔΙ, τ ὑΠΘΥΘ 15 
ποῦ ἃ Βῃϑᾶον οὗ ΔαῦοΥΙΟΥ [ῸΓ ΒΌ 0 ἢ ἃ 
1186. 

6. παθεῖν τη88. μαθεῖν, ΜΆΘΩ 18 

τοίδιηθα Ὁγ ΥΟΠΙΡα δα ἀοίοηαοα 
Ὅγ Θομυναύ, Βαύ παθεῖν 15 50 τ ἢ 
ΠΊΟΥΘ Ῥοϊηΐθά δηα [μ6 αἰδουδίϊοῃ 15. 50. 
ΒΠσῃῦ, Πὰῦὺ 1 πᾶν [ο]]οννοα βοῆδηΖ 
δη ἃ τηοϑὺ οἵ {6 Ἰαΐβι δαϊίουβ ἴῃ 
δἀορύμηρ 10, “1 ἀΘ65116 ῬΘΙβοΟηδ] οχ- 
Ῥϑυθηοθ οὗ ῃ8 νϑὺὺ ὑπίηρ γα 816 
ῥα] κιησ αροαυί. 

18. ἐάν τίς τι [πρότερον] Τῦ ἴ5 
ῬΟΒΒ1016 ἰο ἀδίδμα πρότερον, 5ἴποδ 
[Π6 Ῥουοθρύϊοῃ τλσϑὺ Ῥγθοθᾶθ {Π6 
ΤΘΠΛΙΠΊΒοθημοθ, Βαῦ ὑΠ6γ6 15 ὯῸ Ῥοϊηῦ 
1η. {115, δηα {π6 ὑγοσα βθϑίὴϑ ἴο Πᾶνα 
οἴδρὺ ἴθ ἔἴτοημὶ πρότερόν ποτε ἐπί- 
στασθαι 80ονϑα. 

14, ἀλλὰ καὶ ἕτερον ἐννοήςη]) 
ΤῊΙ5. 15. ῬΓΟΡΔΌΪΥ [Π6 βαυ]θϑῦ τπθη- 
ὕοη οὗ ψγμαῦ 85. Ὀθθὴ Κηονη 5Π66 
Τοοῖκα ἃ5 “ ἀϑβοοϊϑύϊοῃ οὗἩ 146888.᾽ ΟὐΙα- 
Ῥᾶι6 Αὐϊβύοι]θ περὶ μνήμης καὶ ἀνα- 
μνήσεως τι 4519 16, ΠΘΙΘ 6 ΤΘΗ͂Π 68 
ΠΡΟ ὕμθ 51:12}0]160 οἰδδϑι ποαίϊοθ οὗ 
ΡΙαο (ἀφ᾽ ὁμοίων καὶ ἀνομοίων) ὉΥ 
βύδυηρ ὑπ6 βθαῦθηοα ἀφ᾽ ὁμοίου καὶ 
ἐναντίου καὶ τοῦ σύνεγγυς : Π6 ἅ68]5 
ἴοο ψι Π6 ῬΙΟΟΘΘ5 ἃΒ. δὴ ϑδοὺ οἵ 
γο] {]10ῃ. 

1ὸ 

15 



1ο 
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ΓΙῶς τὰρ οὔ; Οὐκοῦν οἴεθϑα ὅτι οἱ ἐραςταί, ὅταν ἴδωειν λύραν 
ἢ ἱμάτιον ἢ ἄλλο τι οἷα τὰ παιδικὰ αὐτῶν εἴωθε χρῆςθαι, πάς- 
χουσι τοῦτο ἔγνωςάν τε τὴν λύραν καὶ ἐν τῇ διανοίᾳ ἔλαβον 

τὸ εἴδοα τοῦ παιδός, οὗ ἣν ἡ λύρα; τοῦτο δέ ἐςτιν ἀνάμνηεια' 

ὥςπερ καὶ Οικκμίαν τις ἰδὼν πολλάκις Κέβητος ἀνεχνήςθη, καὶ 
ἄλλα που μυρία τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη. Μυρία μέντοι νὴ Δία, ἔφη ὁ 
Οσαλχμκίαα. Οὐκοῦν, ἡ δ᾽ ὅς, τὸ τοιοῦτον ἀνάμνηαίς τίς ἐςτι: 

χλάλιετα μέντοι, ὅταν τις τοῦτο πάθη περὶ ἐκεῖνα ἃ ὑπὸ χρόνου 
καὶ τοῦ μὴ ἐπιεκοπεῖν ἤδη ἐπελέληστο; Γίάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 

τί δέ; ἡ δ᾽ ὅς: ἔστιν ἵππον γεγραμμένον ἰδόντα καὶ λύραν 

Γεγραχιλλένην ἀνθρώπου ἀναμνηςθῆναι, καὶ (σιμμίαν ἰδόντα 
γΓεγρακχένον Κέβητοσ ἀναχινηςθῆναι; ΓΙάνυ τε. Οὐκοῦν καὶ 

Ουχαΐίαν ἰδόντα γεγραχμένον αὐτοῦ ΟιλλίΐΊου ἀναμνησθῆναι : 
Ἔστι μέντοι, ἔφη. 

ΧΙΧ. Ἄρ᾽ οὖν οὐ κατὰ πάντα ταῦτα εὐυχιβαΐίνει τὴν ἀνάλινηΗ- 

ειν εἶναι μὲν ἀφ᾽ ὁμοίων, εἶναι δὲ καὶ ἀπὸ ἀνομοίων ; Οζυχ- 

βαίνει. ᾿Αλλ’ ὅταν τε ἀπὸ τῶν ὁμοίων ἀναλιλινήοσκηταί τίς τι. 
ἄρ᾽ οὐκ ἀναγκαῖον τόδε προεςπάςχειν, ἐννοεῖν εἴτε τι ἐλλείπει 
τοῦτο κατὰ ΤῊΝ ὁμοιότητα εἴτε μὴ ἐκείνου οὗ ἀνεμνήςθη :; 

᾿Ανάγκη, ἔφη. ζ(κόπει δή. ἧἡ δ᾽ ὅς, εἰ ταῦτα οὕτως ἔχει. φαμέν 
πού τι εἶναι ἴοον, οὐ Ξύλον λέγω Ξύλῳ οὐδὲ λίθον λίθῳ οὐδ᾽ 

ἄλλο τῶν τοιούτων οὐδέν, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα πάντα ἕτερόν τι. 
αὐτὸ τὸ ἴςον᾽ φῶμέν τι εἶναι ἢ ἢ κηὸέν ; Φῶλχιεν μέντοι Νὴ 

9. ἐπελέληστοί.ο Οὐραῖθ {6 
ἀοβηϊίοη. ἴῃ Γαι 789 Β ἀνάμνησις 
δ᾽ ἐστὶν ἐπιρροὴ φρονήσεως ἀπολει- 
πούσης. 

12. οὐκοῦν καὶ Οιμμμίαν ἰδόντα] 
ΤῊΘ οΥΘυ ἴῃ ΏΙΟ μοβα 1Π]πὰβύτα- 
ΤἸΟῺΒ ἃ1γ6 ΔΥΤΘΏΡΘα ΒΘΘΙῚ8 δὺ ἢτϑύ βιρ}ῦ 
βίσϑησθ. ΕΣ 1ῃβίθϑα οὗ σου κίηρ ἊΡ 

ὑμ86 1685, βίδῃα 1 τητιο [ῃ6 5816 
τ αίίοη ἴο ὑῃ6 1ῴθδ5 85. {π6 ραϊπίβα 
ΘΙΙΏΤΩΙΘΒ ἴο ὕΠ6 το] ΙΤΏτηδ5 : ΘΠ 66 
ὈΥ [18 διυϑηροηγοηῦ οὐ 15 ΘΧΘΙΏΡ 165 
ΡΙαῖο: δια Ῥἢϑβ8θ5. δχϑον 86 τὶρῃῦ 
ἴουτ οἵἩ ὴ6 δῃηϑίορυ. ΤῊΪ5 18 οὴ8 οὗ 
ἴθῃ. ὑποιιβαηα Ῥτοοίβ οὐ (ῃ6. δβίοῃ:βῃ- 
Ἰὴρ᾽ ΟΔΥΘΙ] 685. οὗὐἨὨἁ Ῥ]αίοβ ψτϊίηρ. 

ἔγοῖὰ ὕπ6 ΒΙΤΏΡΙΘΥ 8η6α τηογα αἰγθοῦ 
οδ 565 Οἱ δββοοϊϑίοη. ὕο ὑΠ6 ΙΏΟΥ6 οοτη- 
ῬΙΟχ, γα ἴᾶνθ, δ5. 1 616, ἃ ἀθβοθῃά- 
1ηρ' 50816: 1Ὁ 18. ΒΌΓΘΙΥ ΤΊΟΤΒ ΤΟΙΏΔΙΚ- 
8.016 ὑπᾶὺ ὑΠ6 ριούασο οὗ ἃ γε βῃοι]α 
ῬΘΙΔΙΠΑ͂ τι οἵ ΒΟΠ16 ῬΑΥ 1 Οσ]81 ὨπΙηδη. 
Ῥαοίπρ' ὑμδῃ “Πδὺ ἃ ῬΙούΌΓ 6 οὗὨ ΙΙηΤη188 
5ΠΟοΌα τοιιϊπα τι οἵ ῃ6 ΠΙν]ὴρ' ΚΙτ- 
τηΐδθ, Βαῦ [Π6 ΘΧΡ]ϑη δύο 15 ΒΙ12}]6, 
1 ψ τη 6" ΟΝ Ῥ]αΐο 1ηΐθμαβ 
ἴο ΔΡΡΙΥ͂ 815 δῃηδίοσυ. Τὴ6 Ῥδυοι- 
1818, ΟΥ̓ ΜΏΙΟΝ γ)ὸ 81.868 τϑιηϊπαρα οὗ 

ΑΙβο 1 8 ψο πούϊοϊησ {Πδ 
ΘΙ ΒΟῸΡἢ {π6 το]ϑύϊοῃ. θαύνγθθῃ 1ἄθδϑ 
8.Π6 ῬΔΥ ΟΙ]87Β 15 1 ὑπ Ρῥαθάο, ἃ5 11 
06 Ποριδίλο, 5111} πη ῇπρα (866 100 
Ὁ), ὕ815 Ῥᾶββασθ α1βυ τ Οὔ]Υ [ΟΥ ΒΘ δ ΟὟΒ 
[η6 ἀοοίημθ οἵ μίμησις, ψΗΐο 18 
ὁγοϊγϑα ἴῃ ὑπὸ ηγίοδιι πιὰ Τίηνασιιϑ. 

16. εἶναι «κὲν ἀφ᾽ δικοίοον] 88 1 
ὍπΠ6 Ἰαδῦ Ὄχϑιῦρ]θ οὗ [{πΠ8 Ῥγθυΐοτιβ 
σμαρίθυ. θιηὶπίβοθποθ οὗ ῃ8 6885 
ὉΥ͂ Τη68}85 οὗ [Π6 ρδυθοι]δῦθ 15. ἀνά- 
μνησις ἀφ᾽ ὁμοίων. 

74 
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Δί᾽, ἔφη ὁ (σιμμίας, θΘαυμαςτῶς τε. Ἢ καὶ ἐπιοτάμεθα αὐτὸ ὃ 

ἔστιν ; ΓΙάνυ τε, ἧ ὃ᾽ ὅς. [Πόθεν λαβόντες αὐτοῦ τὴν ἐπιςτές- 
ὮὌ 9 Φ . χ “-“Ψ Ν 94. 7 Ὰ ΄ ὁᾺ ΄ ΕΣ 

ΔΗΝ; ἄρ᾽ οὐκ ἐξ ὧν ΝΌΟΝ ὃὴ ἐλέγομεν, Η ξύλα Ἡ λίθους ἢ 
97 97 Φ ͵ 9 Φ Α Φ ῸἮΝ μ᾿ 4 Θ᾽ 

ἄλλα ἅττα ἰδόντες ἴσα, ἐκ τούτων ἐκεῖνο ἐνενοήςαλχλεν, ἕτερον 

ὃν τούτων ; ἢ οὐχ ἕτερόν ςοι φαίνεται ; «κόπει δὲ καὶ τῆθϑε. 
ὃ 4 Φ 27 Ὰ 927 Ἁ ’ ο»»ἵἤ ς "Ἀ 27 “ι Ὰ 2 
ἀρ᾽ οὐ λίθοι μὲν ἴςοι καὶ ξύλα ἐνίοτε ταὐτὰ ὄντὰ τῷ μὲν ἴσα 

φαίνεται, τῷ δ᾽ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. 

2, λαβόντεο αὐτοῦ τὴν ἐπιοτή- 
ΗΝ] ΤῊ15 ἄοοθ ποῦ τηθϑῃ ὑπαῦ ὑΠ6 
Κηον]θασα οἵ ἰῃ6 1ᾶθὰ 15 αἀουῖνθα 
ἔγοια ὕμθ ῥδυίιοι]αυθ, ΒΟ 18. ἴῃ 
1561 τ ΡΟ551016 δῃμα 15 σομ νϑἸοῦο ΡΥ 
ἴο 7 Β: Ὀαὺ 786 Κποψίθαρα {πᾶὺ νγ8 
Ῥοββθᾶβ οἵ {π6 168. 15. δνακοηθα ὉΥ 
ὕπ6 ΡῬειοορύϊοῃ οὐ {μ86 Ῥδυῦ οι] 8. 
ἔννοια, 18 ὕΠ86 τροτ6 ϑοοιιδία ψοσα 
πιϑ864 Ἰαΐο οθ. ΟἿὨἨ 74 ὁ τὴν ἐπιστή- 
μὴν ἐννενόηκάς τε καὶ εἴληφας. ΤῊΘ 
Β11116 οὗ π6 δυίατυ ἴῃ Τ)θαοίθίιδ 197 
Ὁ ψγοῦ!]α ποῦ Ῥ6 πηϑρῦ 618: Κπον- 
Ἰοᾶσα οὗ {π6 1ἄθῶ 15. ΟἿ ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΉ, 
Ῥαὺ 10 18 ποὺ δοῦν ἴῃ ΟἿἹ ΟὙΔΒΡ 
πη} ἀνακόμπϑα ὈΥ ἀνάμνησις. 

ὅ. «κόπει ὃὲ καὶ τῇδε] Τῇθ 
ΤΟ] ]ονῖπσ βθηΐθμοθθβ ΓΤ 8. Ῥσοοῦ οὗ 
ὕπ6 ᾿ἱπαδροησθηῦ οχιϑύθηοθ οἵ {ῃ6 
1468: ἴῃ 74 Ὁ Ὀθρίηθ ὑ6 φγοοῦ ὑπμϑδύ 
ΟΡ Κηονίθασα οἵὗἨ 1Ὁ τηυϑῦ ἤδνθ ῬθΘῃ 
ῬΙΙΟΡ ἴο οὐ ΟὈΒΘυναύοη. οὗ {ῃ6 
ῬΘΡ ΙΟΌΪ678. 

θ. τῷ μέν] ὅο βοῖϑδηζ σι] ἢ 8. 
ΤῊΘ ΟΥ̓Δ ΠΑΙῪ γολάίησ 15. τοτὲ μέν 

. τοτὲ δέ, ΠΟ. ΟΠ] ΘΙ θυ 8" 
ΒΡΡΓΙΟνΕΒ. οα ὅπ σγουμα {μᾶὺ {ἢ 8 
ἀφίδοθνο δαπϑ! ιν οἵ ὑμ6 Ῥϑυ οι] 78 
ΘΡΡΘΔΙΒ 1. ὉΠ 61 Βθθιηηρ ἰο ὕΠ6 5816 
ΟΌΒΘΥΨΟΙ ΠΟΥ͂ Θα 08] ΠΟΥ͂ ὉΠΘΟΔΙ. 
Ῥιοῖ. αδθαάοβ ἔδίκθα {ῃ6 βϑϑ1ὴ6 νἱϑῦ : 
“ῬΙαΐο 15 ποὺ τρϑβοηῖηρ ἴσο ὑμ6 
γδυϊοῦν οἵ Ἰπαστηθηΐβ ϑιηοηρ ΠΊΘΗ 
ΘΘΠΘΥΔΙΪΥ : 15. ΔΙραμπΘη δ 0 Ῥ7Ὸ- 
οΘ6 415 88 1 ὉΠ6 16 νγὰβ ὑῬᾳ} Οὴ6 808] 
ἴῃ ἴῃ6 τηΐνουβθο ἴο Πο]α ΘΟΉΥΘΙΒΘ 
ΙΓ ὑμ6 οαΐου σου]. ΌγΟΙν [ἢ]15 
15. αα1ΐ6 ΠΟΘ σθαυΥ. ΤῺ6 οχιβύθηοθ 
οἵ ἃ οομῆϊοῦ οἵ οριῃΐίοῃ 18 βαϊοϊθηΐ 
ἴο οϑία 18 {86 αἰβδγθμοθ Ὀούνθοῃ 

Τί δέ: αὐτὰ τὰ ἴςα ἔςτιν 

06 Ῥδυ οι] γ8 8ηα {ῃ6 1668 : ἴῃ {Π68 
οδ86. οὗ 6 Ἰαῦο ὯῸ β5ιο οοπῆϊοῦ 
ἄοθϑ ΟἹ" ὁ8ῃ δχὶϑύ. τοτὲ 88 1ΏΤΘΥΙΟΥ 
Ιη8. ΒΡΡοΥῦ 8δη4 18. ΟἸΌΤΒΥ ἰδοῦ 
ἐνίοτε. 

7. αὐτὰ τὰ ἴσα] ΤῊΪ5 ΥΘΥῪ 
βίσϑηοθ ῬΏΤαΒΘ ἢ885 ἃ Ῥ818116] ἴῃ (Ῥαγ- 
ηυθηϊοβ 129 Β εἰ μὲν γὰρ αὐτὰ τὰ 
ὅμοιά τις ἀπέφαινεν ἀνόμοια γιγνό- 
μενα ἢ τὰ ἀνόμοια ὅμοια, τέρας ἂν, 
οἶμαι, ἣν. πὰ ὕπ8 ῥγδϑθηῦ ρϑββᾶθβ 
γΔΥΊΟΙΒ ΘΧ ΙΗ δύ] οη5 δύ ὈΘΘῺ οΊνΘη: 
(1) [88 οὗ ΟἸγιρΙοαοτοβ, ὑμαὺ {6 
ῬΙΌΓΔ] τοργθβϑθηΐβ ὑπ6 1468, ἃ5 ὑποιρηῦ 
ὈΥ͂ Β6 6 Ὑ81 τα] 615 ; [15 15 δαορίβα ὈγΥ 
ῃηοϑὺ ΘΟΙΩΙΘη δΌΟΙΒ : (2) [ῃδὺ 10 Το- 
ῬΙοβθηΐβ [ῃη6 1ᾶ΄θ 88 ΘΧΘΠΊ}]1Π6α ἴῃ 
ΒΘΥΘΥΔΙ βοὺβ οἵ δαὰδὶ Ῥδυ ]ΟΌ]ΔΥΒ ; ὕο 
15 δΔΡΡτοχιτηδΐθθ ᾧῃ6 σῖον οἵ 
ΘΟΒΠΘΙ46Ρ, ὑπὰὺ αὐτὰ τὰ ἴσα τηθϑη8 
6 βορᾶιαΐβδ 1ῖθᾶ8 οἵἱἨ θαυδὶ 1ορϑ, 
θα} δβύοποθ οἷο. Βαῦ ψὴΟ δυὸ ὺ 
Ὠραια οὗ ὑπ6 ἰάθα οὗ δὴ θαυ] Ἰορ ὁ 
(8) Ἰθοβ οι ]οῖη ΒΌΡΡοβββ ὑπμεῦ αὐτὰ τὰ 
ἴσα τηθϑῃβ ῬΘΥΪΘΟΙΥ οαθλ] οὐ] βοίϑ, 
Β1Οἢ. 88 οδῃ. 06 οοῃοοῖγοα θαὺ ἀο ποὺ 
οχίϑῦ ἴῃ. ἡϑίσσθ. Βυῦ {18 ΙΏ81Κ65 
ΒοκΚταίθθ 85κ “αἀο Φῃίηρσθ, ΨΏΙΟΏ ὁ 
᾿νμροίϊυοδὶ βαθύ ἴο γοὰ δαᾷϑὶ], βθθῆλ ἴο 
γοὰ ὉΠΘΑᾺΔΙ ἐ᾽ Ὀαϑιάθθ ΠΟ 6. 15. ὯῸ 
Ῥοϊηῦ ἴῃ Ὁπ6 1 χοατπιοίοη οἵ {8686 
ἸΠΠΘΟΊΠΔΙΥ Θασᾶϊ. (4) Ἡδϊμαογί 
ΒΘΘΙῚΒ ἴο 1η6 ἤο ΟΟΠῚ6 ΤΟ ὩΘΆΓΘΙ 
86 ὑγσαΐῃ. Αἰ απούϊηρ μα (Ραν- 
ηιθηϊάθ8 ἢ6 845. “τα ] 1 1115 Πατηθ- 
ΥῸ5 Δ ὮΙΡΘΙΙ 1 δ18 ρῬούα], αἸἸΟΏ]8 
ϑΘα Δ Π1αῦ18 Ὑ61 51 0}1ΠΠ{π|61}185 πούϊο 
ΠΟη. ἀΠΌτΩ οομἐηθύ, 564 δα απὸ οοΥΐθ 
τοίου." θη Ῥ]αύο 8.515 “ἄοθϑ 
Π6 1468. οὗ Θαμδ} 1 βθο θα 8] ΟΓ 



38 ΠΙΛΆΤΩΝΟΟ [74 

ὅτε ἄνιςά ςοἱ ἐφάνη, ἢ ἡ ἰςότης ἀνιοότης ; Οὐδεπώποτέ τε, ὦ ὦ 

ζώκρατεο. Οὐ ταὐτὸν ἄρα ἐςτίν, ἢ δ᾽ ὅς, ταῦτά τε τὰ ἴςα καὶ 

αὐτὸ τὸ ἴσον. Οὐδαμῶς μοι φαίνεται, ὦ ζώκρατες. ᾿Αλλὰ μὴν 

ἐκ τούτων γ᾽, ἔφη, τῶν ἴσων, ἑτέρων ὄντων ἐκείνου τοῦ ἴσου, 
., Φ ᾿ Ν Φ 7 Φ ΄ ΄ ν 597) Φ 

5 ὅμχωως αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην ἐννενόηκάς τε καὶ εἴληφας ; ᾿Άλη- 
4 9; 4 . »ἮΝᾺ κὰ Θ ͵ 9“27 γά ΦΧ .) 

θέστατα, ἔφη, λέγει. [Οὐκοῦν ἢ ὁμοίου ὄντος τούτοις ἢ ἀνο- 

μοίου; Πάνυ τε. Διαφέρει δέ γε, ἡ δ᾽ ὅς, οὐδέν: ἕως ἂν 

ἄλλο ἰδὼν ἀπὸ ταύτης τῆς ὄψεως ἄλλο ἐννοήςης, εἴτε ὅχλοιον 
εἴτε ἀνόμοιον, ἀναγκαῖον, ἔφη, αὐτὸ ἀνάμνηειν γεγονέναι. Πάνυ 

Ων 
16 κιὲν οὖν.] Τί δέ; ἢ δ᾽ ὅς: ἢ 

ὉΠΘΑ.8] ξ᾽ {π6 πΡ]16 ΘΟΙΩΡΘΙΊΒΟΙΗ 
ΘΟΙΏΡΘΙΒ ὨΪΤῚ ῬΟΥΪΟΤΟΘ ἴο 886 [Π8 
ῬΙυτὶ ; ποῦ ὑμὰῦ ἢ6 ὑβῖ1ηκθ μου 
816 ΤΌΤ 6685 οὗ δαυδὶῦν {Π8η ΟΠΘ, 
Ὀαὺ Ὀδοδιιθ6 ἰο 85Κ γβοῦμ " ομα ὑδίηρ 
15 Θατι8] ΟΥ ὉΠΘα 18] 15 ΒΠΘΘΙ ΠΟΏΒΘΏΒΘ. 
ἯδΘ 1πητηθαϊδύθ! Υ Ἔχ ]δῖὴ5 ὑπ6 ἀπϑαδὶ 
ῬΏΓαΒΘ ἴῃ ἴμ6 1] ονίηρ σοσᾶβ, “1 
τηθϑῇ, ἄοθβ ΘΟ ΔΙ ΟΥΡ ΘΡΌΘΩΡ ἴο 
γοῖῦι ᾿ἰηθαυδ! νυ 1 ΒΥ {ῃ6 ἐ1π16 Ρ]αἴο 
στούθ ὑῃ6 αγηιθηῖάθ8 μ6 Ὠδα σού τἱὰ 
οὗ ὑμθ86 απϊογύαπμδίθ 10.688 οἱ 76]8- 
ἰἰϊοηβδ: [ἴὉΓ ἴῃ 086 ρῬϑῆέϑᾶρθ αποῖρα 
ϑοκγδύθθ 15. βύδ!ηρσ 6 ΘΔΥ]ΘΥ ἸΟΤΤῚ 
οἵ τὉ6 1668] ΦΏΘΟΥΥ : 8δπΠα ῬΙΟΌΔΟΙΥ 
μ6 ὑπϑτα δα {Π6 ῬΙυταὶ ποῦ πιῦπουῦ 
{86 1τηὐοπύϊοη, οἵ ρῬοϊηηρ ἴο {86 ὁοη- 
ἰγδατούϊου 160 βαοι 1΄6ᾶ8. ἸΏ ΨΟΙΤΘ. 
ΒΟ] ΘΙ ΘΡΙΆΒΟΠ6Ρ [Δ Κο5 αὐτὰ τὰ ἴσα ἴο 
Ῥ6 [Π6 Ῥϑυθου]α 5 ; θαὺ 18 ΘΧΡΙδηδ- 
ὑ1ὸπ 15 1ῃ [5611 ὙΘΡῪ ὉΠ ΒΓ, ΔΟΥΟΥΥ 
δια τ α 1165 δὴ δἰ οσϑδίομ, οὗ [Π6 ἐδχῦ. 

2, ταῦτά τε τὰ ἴςα] 1.6. [π6 Θατ8] 
ῬΔΙΙΟΌΪ]Δγ8. 

ὅ. ἐννενόηκάς τε καὶ εἴληφαα) 
ἐγοὰ ἢδγα ΤοοΔ]]16α δηα ρϑϊηθα᾽; 566 
ΟὨ 79 6. 

6. [οὐκοῦν ἢ ὁμοίου ὄντοοσ] 
ΕἾΟ. ἴθ φδῆϑᾶσθ ϑῃοϊοβθά ἴῃ 
Ὀγδοκοίβ 1 ἢν αὐΐουν [8116 ἴο 
Οχίχδοῦ ΔΏΥ͂ τηθϑηΐϊηρ. Ρ]αΐο 888 
7αϑῦ σοιηρ!οίθα 15. Ῥχυοοῦ ὑπᾶῦ δαυλὶ 
ῬΑ ΙΟΌΪΔΙΒ ΟΔΡΥῪ Ὀ80Κ ΟἿ ΤΠ 5. ἴοὸ 
8 168 οἵ δαυδ| 1} ΒΙΟῊ 15 αἰβύϊηοῦ 
ἔροῖα ὕῃ6 ῬυοΌΪΑΙΒ : ποχῦ ἢθ 18 
δου ᾿ἴο Βῃονν ὑπμαῦὺ οὔ Κπον]θᾶσθ 

πάεχομέν τι τοιοῦτον περὶ τὰ 

οἵ {86 1ᾶ΄6 τησιϑῦ ἤᾶγθ ὍθΘη ῬΙΊΟΥ ἴο 
ΟἿΤ ΟὈΒΟΥγαύϊοη. οἵ [ῃ6 Ῥδυίοα] 878. 
Βυῦ Ὀούνθοη πθ86 ὑνο ὨΘΟΘΒΒΔΙΥ͂ 
ΠῚΚΒ ἴῃ Π1Β δυσυχηθηΐ γα πα ἸηΐοΥ- 
Ῥοβθα δὴ ἱστοῦ ΤΘΙΠΑΤ ἴο [86 
οἴἴδοῦ {ῃδὺ {ῃ6 Ῥγοῦθϑβθ 15 081164 ἀνά- 
μνησις ΜΈΘΌΒΟΥ {Π6 οὐ] θοῦ οἵ ρϑῖοθρ- 
ὕϊοπ 15 ΠΚ86 ΟΥὐ ὍΠΆΙΚῈ {π6 οδ]θοῦ οἵ 
ΤΟΙΣ ΊΒΟΘΏΘΘ. [Ἃπ 8 Ῥγδβθηῦ οοη- 
ἰϑθχῦ {π6 τϑροαίθα ἀθβηϊίοη οὗ ἀνα- 
μνησις 15 ΒΌΓΘΙΥ ΤΟΙ 1685 ; Δη6 ὙΤΟΙΒΘ 
ῬΏΔΗ ῬΟΙΉ 1685. 15. 086 τΤο-ἰηὐγοσποίϊοι 
οἵ {π8 ὅμοιον καὶ ἀνόμοιον : ἴον [Π8 
ΤΘΙΙ ΊΒΟΘηΟ6. οἵ {π6 1ᾶθᾶ ὈΥ̓͂ ΠΊΘΒΏΒ 
οἵ {π6 Ῥδυῦϊου]διβ 18. ΠΘΟΘΒΒΑΣΙΥ ἀφ᾽ 
ὁμοίου. 1 πὶ ὑμουθίοσθ σοι ρθ]16 ἴο 
ὑγτοαῦ {π6 ψογὰβ ἄονη ἰο πάνυ μὲν 
οὖν 85 δι Ἰη ΟΡΡΟΙδὕϊομ : ἃ ΘΟ ΠΟ] αβῖο 
δῦ ΠΟ} 1 πα ΘΌΒΘΙΏ1}] δηα ΘΟΒχηϊαῦ 
ἢᾶγθ 8180 δυυῖνθα. δ] δῦτη 85 8ῃ 
ΘΙαθοναίβ ἀθίδποθ οὗ {π86 ψοσᾶβ, ΒΔ ἢ 
ΤῊ] ῬΟΒΒΙΡΙΥ ἤν ὈΘ6ῃ. ΤΏ016 880- 
ΟΘΘ5 [Ὁ] δα 6 πηδειρίοοα {π6 ἀ1|ῇ- 
οαἰϊύγ. ΡῬτγοῖ. αβααθβ (ημοὺ Βόονθυοιν 
ΟὨ ΤΠ15 Ῥᾶβθ806) βαρσοδίβ ὑηδὺ Ὀ81- 
ὑ]ο Δ Υ5 ΤΊΔῪ ΤΘΙΩΪΠα τπι5 οἵ οὔμϑν 1685 
ὈΘΒΙΔ65 ὑπᾶῦ ἴο ψΏΙΟΏ 6 Ὺ ὈδΙοηρ. 
Βαῦ [88 σὙἼοΙΪ6 ἴοσοθ οἵ {Π6 δυρυχηθηῦ 
ΘΟΙΊ68 ΠΌχα {Π6 ἴδοῦ ὑπδῦ {1815 Κιπᾶ οὗ 
ΤΟΙ] ΠΙΒΟΘΠΟΘ. 15 ἀφ᾽ ὁμοίων, Ὁ} 1η 
15 6886 8108 ΔΥΘ 76 ΘΟΠΒΟΙΟῸΒ Οὗ 8 
αοἴθοῦ 1ῃ [8 ΓΟΒΘΙ Δ Ό]δη06 (74 4); δηᾶ 
ΟἿΙ ΘΟΙΒΟΙΟΌΒΗΘΒΒ Οἵ [815 ἀοἴθοῦ 15 ΟἿΣ 
5016 ὙγΑυΤδηῦ [ῸΣ ΙΠουτηρ ὑμᾶῦ ᾿γῈ 
τηῦσδὺ βᾶνθ Κπόσῃ ὑΠ6 1ᾶ685 Ὀδίοτβ 
γγ76 ῬοΙοοΙγ θα ὑΠ6 ῬΔΥ ΠΟ] ΙΒ (74 Ἐ). 
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ἐν τοῖς ξύλοια καὶ οἷς νῦν δὴ ἐλέγομεν τοῖς ἴοοια" ἄρα φαίνεται 
ϑ ΄Ν [74 9.’ κὺ Θ᾽ Φ ἊἋ οι 9; δ .} ΄Ὸ-Ἢ . ᾿7 

ἥμαῖν οὕτως ἴςα εἶναι ὥςπερ αὐτὸ ὃ ἔςτιν ἢ ἐνδεῖ τι ἐκείνου 
»Ὃ-5 ΄ὦὦθ χὺ Ων Ἂ Φ᾽ .λ} Φ 7 ἈἉ ’ .ὔ 

τοῦ τοιοῦτον εἶναι οἷον τὸ ἴςον, Η οὐδέν ; Καὶ πολύ τε, ἔφη. 

ἐνδεῖ. Οὐκοῦν ὁμολογοῦμεν, ὅταν τίς τι ἰδὼν ἐννοήςη, ὅτι 

βούλεται μὲν τοῦτο, ὃ νῦν ἐγὼ ὁρῶ, εἶναι οἷον ἄλλο τι τῶν 

ὄντων, ἐνδεῖ δὲ καὶ οὐ δύναται τοιοῦτον εἶναι οἷον ἐκεῖνο, 

ἀλλ᾽ ἔςτιν φαυλότερον, ἀναγκαῖόν που τὸν τοῦτο ἐννοοῦντα 

τυχεῖν προειδότα ἐκεῖνο ὦ φησιν αὐτὸ προςεοικέναι μέν, ἐνδε- 
εστέρως δὲ ἔχειν ; ̓Ανάγκη. Τί οὖν; τοιοῦτον πεπόνϑθαλιν καὶ 
Θ ΄Ν .λ] 97 7 Ἂ “ ΝΥ . Ἂ ἊἋ 9“; ͵ ᾿’ 

ἕμλεῖς, ἢ οὔ, περί τε τὰ ἴςα καὶ αὐτὸ τὸ ἴςον ; ΓΙαντάπαςΐί γε. 

᾿Ἀναγκαῖον ἄρα ἡμᾶς προειδέναι τὸ ἴσον πρὸ ἐκείνου τοῦ χρόνου, 
ὅτε τὸ πρῶτον ἰδόντες τὰ ἴςα ἐνενοήςαμεν, ὅτι ὀρέγεται μὲν 

΄ “ 2 ὯΝ ν 597) 9 ν 9 ΄ 47 
πάντα ταῦτα εἶναι οἷον τὸ Ἶςον, ἔχει δὲ ἐνδεεοτέροοσ. ὌἜΕςετι 

ταῦτα. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ τόδε ὁμολογοῦμεν, μὴ ἄλλοθεν αὐτὸ 
, 4 Ἁ Ἂ κυ Φ »ῪνΝἪ Φ Φ οχ Φ »Ἂ .] ΄Ὥὥἣε 

ἐννενοηκέναι ἀἀμηὸὲε ὀυνατὸν εἶναι ἐννοῆςαι ἀλλ᾽ ἢ ἐκ τοῦ ἰδεῖν 
οι Θ᾽ .λ] 9᾽ ΕΜ ΄.-΄ὰ . 4 Φ Ὁ .Ὁ 4 

Η ἅψασθαι Η εκ τινοα ἄλλης τῶν αἰεϑήςεων" ταὐτὸν ὃὲ πάντα 
ἴω ͵ Φ ἈΝ » 94; ΚᾺ 7 ͵ [Ὁ ᾿ 

ταῦτα λέγω. Ταὐύτον Γὰρ ἔςτιν, ὦ ζώκρατες, πρός Γε ὁ βού- 

λεται δηλῶςαι ὁ λόγοα. ᾿Αλλὰ «κιὲν ὴ ἔκ Γε τῶν αἰςϑήξςεων ὃεῖ 

ἐννοῆςαι ὅτι πάντα τὰ ἐν ταῖς αἰεθήςεειν ἐκείνου τε ὀρέγεται τοῦ 
οι 9; :74 ΝΥ »ῸὉἝ»ἭἍ 9 4 4 . 9Ὶ οὶ 7 

Ὁ ἔστιν Ἶοον, καὶ αὐτοῦ ἐνδεέοστερά ἐςτιν᾽ Η πῶς λέγομεν: 

Οὕτως. Πρὸ τοῦ ἄρα ἄρΞξαςϑθαι ἧἥμμᾶς ὁρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ 

τάλλα αἰςεϑάνεςθαι τυχεῖν ἔδει που εἰληφότας ἐπιστήμην αὐτοῦ 
»ο΄Ἦ, .} Θ᾽ 9᾽, Φ Φ ἊἋ Φ ἔξω . ͵ ς᾽ 

τοῦ ἴσου ὅ τι ἔςτιν, εἰ ἐμέλλομεν τὰ ἐκ τῶν αἰεϑήἌεεον ἴςα 

2. ὥςπερ αὐτὸ ὃ ἔστιν] δ. δα 5 
ἴσον, ΒΟ Ζ. μὰ5 ψι1π Ὀγϑοκοίβ : 
Ῥαῦὺ ῃ6 ψογὰ 15 δβθηῦ ἴῃ ὑπ6 Ῥοβϑῦ 
Τη88. 

ἢ ἐνδεῖ τι ἐκείνου] “οὐ ἄοοθβ 
1ὖ [811] ϑῃοτγῦ οἵ 1ῃ6 1668, ὑμδῦ 15. οὗ 
Ῥοίηρ 5Ιτ 18} ἰο Ἢ. ΤῊΙΒ 15. [6 
τϑαϊηρ' οὗἨ ϑοῃδηΖ, ἡ 10 ἢ Β6ΘΠ15 αα108 
ΒΔ ΙΒ δοοΟΥΎ 86 156 ΨΘΙῪ ΟΙοθα ἰὸ {Π6 
ΤΏ85. ΤῊΒΘ ΘΟΙΙΠΟΩ. γοϑϊπρ' 15 τῷ μὴ 
τοιοῦτον εἶναι, ΜΟΙ 15 ΘΧορ]οπΐ 
β6η86, μαῦ μὴ 15 δΙπηοϑὺ ἀοϑίϊαία οὗ 
δα πουγ. Μϑάν!ρ που]ᾶ τϑϑᾶ ἐκείνῳ 
τῷ τοιοῦτον εἶναι, “ἄοο5. ὕπ616 Ιδὸκ 
δηγίηρ ἤο ὑπᾶῦῷ αὐδ]ν οἵ Ῥοΐῃρ 
1|κ6᾽ : ἃ Βρθοίχηθη οἵ ΟὙΘΘ Κα Θοιῃροβι- 
ΟῚ. ΜὙΏΙΟὮ οὴ6 σου] ποῦ ΤΆΒΏ]Υ ἴτη- 
Ῥαΐο ἴο ῬΙαΐο, 

6. τοιοῦτον εἶναι! ΤἼῊΘ τη85. δά 

ἴσον, ὙΥΒΙΘΉ 15 ΟἸΘΔΙΊΥ ἃ ρἽοθβθ. ΒΟΉ8ηΖ 
τοῦδ! 5 1Ὁ Ί }1π Ὀγϑοϊκούβ, 

16. ταὐτὸν ὃὲ πάντα ταῦτα 
λέγω 41 οουπὺ 811 {{|288 βθηβδίοηϑ 
δ [ἢ 6 5818 ὑΒ1ηρ ἢ ; 85 18 Βῃονῃ ὈΥ ὑ88 
ΤΟΠ]Πονσίηρ βοπύθμηοθ ; ποῦ, ἃ5. Υ̓ΔΡΤΘΡ 
588, “1 58. [6 βδῖη6 οἵ 811] ὕπ686.᾽ 

19. πάντα τὰ ἐν ταῖς αἰςθήςεειν] 
ΞΙΏ6Θ 811 ΒΘΏΒΊΧΟΤΙΒ ῬΟΤΟΘΡΌΙΟΙ 5 ἄο ποῦ 
ΤΟΙΣ τ οὗ οατιϑΠ1ὕν, ΝΜ δαν!ρ που]ᾷ 
Ἰηβουῦῦ ἴσα αἴοῦ: αἰσθήσεσιν, βοῃδηΣ 
Ὀχδοϊζοῖβ σον. Αραδϊῃηϑὺ Ὀγδοκοίϊηρ 
ἴσον 1 ψου]ᾶ ὑὐρο ὑμαὺ Ὁ 15. ῬΓθιαδ- 
ὕστθ ἴο ΔΡΡΙΥ [π6 φῬχυθβοηῦ διρατηθηῦ 
ἴο 811 Ἰᾶάθϑϑ: ὑμαῦ 15. σρὺ ἄοῃθ 1 

Τὸ α: ΜΏ116 {Π6 πούϊοῃ οἵ δα 1.815 80 
ΘΧΟΙ ΘΙ ΨΘΙΥ ΘΗΡΤΌΒΒΕΒ. ΟἿΡ αὐϊθηίίοι. 
ῃτουρμουῦ 6 Ῥγδϑθηῦὺ ομδρύθι ὑμδὺ 
Μϑάν!ρ᾽5 ᾿πβουῦουι 886 115 ΠΘΘ]688, 

Ιο 
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ἐκεῖςε ἀνοίςειν [ὅτι προθυμεῖται μὲν πάντα τοιαῦτ᾽ εἶναι οἷον 

ἐκεῖνο, ἔστιν δὲ αὐτοῦ φαυλότερα]. ᾿Ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρη- 

ένων, ὦ ζώκρατεο. Οὐκοῦν γενόμενοι εὐθὺς ἑωρῶμέν τε καὶ 

Ἡκούολλεν καὶ τὰς ἄλλας αἰςϑήςεις εἴχομεν; ἠ[Γ͵άνυ ΓΕ. 

δέ γε, φαμέν, πρὸ τούτων τὴν τοῦ ἴσου ἐπιστήμην εἰληφέναι ; 

Ναί. - Πρὶν τενέςθαι ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἀνάγκη ἡμῖν αὐτὴν εἰλη- 

φέναι. ἜΒοικεν. 

ΧΧ. Οὐκοῦν εἰ μὲν λαβόντεο αὐτὴν πρὸ τοῦ τενέςθαι 
ἔχοντες ἐγενόμεθα, εἰϊπιστάμλεθα καὶ πρὶν τγενέςϑαι καὶ εὐοὺς τγενό- 

ενοὶ οὐ μόνον τὸ ἴςον καὶ τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον ἀλλὰ 
καὶ Ξύμπαντα τὰ τοιαῦτα; οὐ τὰρ περὶ τοῦ ἵἴεου νῦν ὁ λόγος 
ἥαῖν μᾶλλόν τὶ ἢ καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ καλοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ 

ἀγαθοῦ καὶ δικαίου καὶ ὁείου καί, ὅπερ λέγου, περὶ ἁπάντων οἷς 

ἐπιεφραγιζόμλεθα τὸ ὃ ἔςτι, καὶ ἐν ταῖς ἐρωτήςεοειν ἐρωτῶντες 
καὶ ἐν ταῖς ἀποκρίσεσιν ἀποκρινόμενοι. ὥςτε ἀναγκαῖον ἡμῖν 

τούτον πάντων τὰς ἐπιοτήμχλαα πρὸ τοῦ τγενέσϑοαι εἷληφέναι. 

1. [ὅτι προθυμεῖται... φαυ- ὃ ἔστι 15 ῬΙαῦο᾽Β ἰθοηῖοα] ἰθυτὰ ἴο 

Ἔδει Ο 

λότερα] ΞομδηΣ [0] οσίηρ ΗΠ] τβομῖρ 
Ῥτγδοκοβ ὕμθβθ ψοσᾶβ; γ, ὁ δοκβοι 
Ἰῃἀορθηαθηυν ὑδῖθθ ὑρ βϑῖὴθ νΊουν. 
ΤΏ οὈ]θοίζουμιβ ο ὕῃθπι 816΄ (1) ὑμδῦ 
ΤΏΘΥ δ΄. 1υυϑὶθνδηῦ δἋ ἸΠΘΡΡΟΒΙΐθ, 
(2) ὑμαὺῦ ὕμ6 τ οἵ προθυμεῖται 15 
γαοϑῦ βίσϑηρθ. 1 ΠῚΠΥ δοαπῖθβοθ ἴῃ 
86 Ἰπαρσταθηῦ οἵ ὑμϑϑθ βοῇ] ὑπδῦ 
6 οἶδαβθ 15. δὲ ὉΠΙΗἐ6]Π σοηῦ Ο]ΟΒΒ 
ὌΡΟΙ ἐκεῖσε. 

ὅ. πρὸ τούτων] 1.6. ὈΘίΟΤΘ ΟἿΣ 
ῬΘΙΌΘΡΟΩΒ οἵ Κρῃηύ, ἢθδυῖηρ, 
οἴο. 

8. οὐκοῦν εἰ χιὲν λαβόντες] “11 
ὝΠ6ῃ, μανίηρ τϑοοῖνθα [185 Κπον]θαᾶρο 
Ῥίον ὈΙΡῦῃ, γα ΟΥΘ ὈΟΥΏ. ἴῃ ῬΟΒΒ68- 
510 οὗ 11. Α.8 γοῦ Ῥ]αΐο 15 Τ.616}Υ 
Ῥαῤηρ [η6 οδ86, ψιῦποῦῦ ΘΧΡΥΘΒΒΙΏΡ' 
8. ΟΡΙΏΙΟΙ δοαὺ ἰὖ: ῬΥΘΒΘΠΠν 7 
5181 ἤπα {μ8ὺ ψὸ σοῦ ποῦ ὈΟΓῚ 
ῬΟΒΒΘΒΒΙηρ 10, δχοθρῦ 1 ἃ αἀοιτηϑηῦ 
βίαϊθ. 8 ΠΟῪ ρΡῸ οῃ ἴο ΔΡΡΌΙΥ {μ8 
γΘϑα 5 ραϊποα [Ὁ ἴσον ἴο 811 ῃμ6 
οὔ 6} 16688. 

18. ὅπερ λέγω] αι5ὺ 
ξύμπαντα τὰ τοιαῦτα. 

οἷς ἐπιεφραγιΖόλκεθα] “οη ΜΟΙ 
6 δίδιηρ ἴῃ6 ομδυϑοῖου οὗἨ βθββθῃοϑ, 

δονθ, 

αἀθηούβ Ὁπ6 θββϑη ιν οἵ {πῸ8 1688. 
Ῥ]αῖο πϑυϑῦ ἀθβοθηθ ὕο ἔοστηβ ΠΚ6 
αὐτοάνθρωπος, ὙΠΟ 816 ΘΟΙΏΤΊΟΙ 
ἴῃ Αὐϊβύοι]α ; ἢ6 που] 580 αὐτὸ ὃ 
ἔστιν ἄνθρωπος. 

14, ἐν ταῖς ἐρωτήςεειν. .. 
ἀποκρινόλλενοι] 1.6. ἴθ οὐ ἀ]18-- 
Ἰοοῦϊοαὶ αἰἸβουβθίοηθ. ΤῺ ΘΟΉΨΘΟΙ- 
Βθύϊομ δ] τηθίῃμοα νγὰβ δ αἰβυμποῦνα 
ἃ ῬΘΟΆΠΙΔΙΊΟΥ οἵ ὑπ ἔΌΥτὰ δ 0Π6 1168] 
ΤΉΘΟΥΥ νγὰ8 οἵ ὕῃδ βαβρβίδῃηοα οἵ Ῥ]δΐο᾿ 
ῬΏΠΟΒΟΡΕΥ ; 8η4 50 1 ἸΤΊΔΙΘΙΥ 816 
0886 ὕνγο οομῃηθοίθα ἰμαὺ διαλεκτική, 
ῬΙΟΡΟΥΪΥ “086 βοίθῃοθ οἵὁἨ ἁ ἀαϊδ]οραθ, 
ΤΑ 85 οὐ] ρ 1685 ὕδη. “ [Π6 βοίθμοθ 
οὗ 1ᾶ 688. Τὴ ϑοιγυδίίο τηϑίποᾶ οὗ 
ΘΧΘΙΙϑύϊοη. νγα8 ΟἸΒΟΙ ΠΟΥΪΥ αἰτηθα δ 
ΟὈδἰ μην ἃ ἀοβηϊ οι οΥ λόγος οὗ 
[1086 ορ͵θοῦ ἴῃ ααρϑίϊοι ; δῃᾷ {{15 
ἀοἤμιθοη τὰ ῬΘΟΌΠΙΔΡΙν τῃ6 οὐΐ- 
οοὴθ οὗ [6 τηρθῦμῃοᾶ. Ῥ]δαΐο, ἴῃ 
αἀβνϑίορίηρ ὑἢ6 Ἰορῖοδὶ οοπμοθρὺ 1πΐο ἃ 
ΤηΘίδΡ ΠΥ51041 Θββ6η 66, ΒοΡ Ρ.]ΟΙΒΙΥ͂ 
ῬΙΈΒΟΥγοα {ὴ6 τηθύμοά ὈΥ ψΏ1ΟῈ {Π8 
ΤΟΥΤΊΘΥ ννὰ5 ὐΐδὶπϑά. 

16. ἀναγκαῖον ἡμῖν] Ζ. δάάβ 
εἶναι ὙΠῸ ΒΟΙΩΘ ΤΩΒ5. 
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Ἔστι ταῦτα. Καὶ εἰ μέν τε λαβόντες ἑκάστοτε «μὴ ἐπιλελῇ- 

αακεθα, εἰδότας ἀεὶ γίγνεςϑθαι καὶ ὁιὰ βίου εἰδέναι: τὸ γὰρ εἰδέναι 

τοῦτ᾽ ἐςτίν, λαβόντα τοῦ ἐπιοτήχλλην ἔχειν καὶ χκὴ ἀπολωλεκέναι" 

ἢ οὐ τοῦτο λήθην λέγομεν, ὦ Οιμκμία, ἐπιστήμης ἀποβολήν : 

ΓΙάντως δήπου, ἔφη, ὦ (ζώκρατεο. Εἰ ὃέ τέ οἶμαι λαβόντες 
πρὶν Γενέςϑαι γιγνόμενοι ἀπωλέςαλιεν, ὕστερον δὲ ταῖς αἰοσϑήςεει 
χρώμενοι περὶ ταῦτα ἐκείνας ἀναλαμβάνομεν τὰς ἐπιοτήμας, ἅς 

ποτε καὶ πρὶν εἴχολιεν, ἀρ᾽ οὐχ ὃ καλοῦμεν μανθάνειν οἰκείαν 

ἐπιστήσλλην ἀναλαμβάνειν ἂν εἴη ; τοῦτο δέ που ἀναλιχνήςκεςθαι 

λέγοντες ὀρθῶς ἂν λέγοιμεν; ΓΙάνυ γε. δυνατὸν γὰρ Ὁὴ 

τοῦτό τε ἐφάνη, αἰεϑόκμενόν τι ἢ ἰδόντα ἢ ἀκούσαντα ἢ τινα ἄλλην 
αἴεϑθηειν λαβόντα ἕτερόν τι ἀπὸ τούτου ἐννοῆςαι ὃ ἐπελέληετο, 

ὦ τοῦτο ἐπληαίαζεν ἀνόμοιον ὃν ἢ ᾧ ὅμοιον: ὥστε, ὅπερ λέγω, 

ὀυοῖν τὰ ἕτερα, ἤτοι ἐπιστάμενοί τε αὐτὰ τεγόνακικεν καὶ ἐπι- 

ἢ ὕετερον, οὕς φαμεν «ιανϑάνειν, 

41 

7 ἊἋ 7΄ 4 

«ετάμλεϑθα ὁιὰ βίου πάντες, ἢ 
9 Ἁ φΦ .ςΦ κ59ὶ 2 ’ἦ ( Ἀ 986 7 Φ ͵΄ 

οὖδεν ἄλλ᾽ Η ἀναμικλνήοσκονται οὗτοι, καὶ ἡ κάθηςις ἀνάλινηςις 

ἂν εἴη. 

1. ἑκάστοτεϊ Ὁ ὁ. “διὰ [1 
δίίου γϑοθϊσίηρ ἴᾧ 6 ἤᾶνο πού, 1Π 
ΘΥΘΙῪ 1ηϑύϑπιοθ. οὗ οἵ ἀοϊπρ 50, ἴου- 
σοίϊθῃ 10, γα δ΄ῖ6. δἰ γαυβ ΟΡ ἴῃ 
ῬοΟΒΒΘΘΒΙοὴ. οἵ {πὶ Κηονίθαρο δηᾶ 
γοίδϊῃ Ὁ ὉδΥοαρΡΏ 1116. Τ Ἃο ποῦ 

ΟΟΒΙΔΚ 1Ὁ Ἰθοθββαν 0 Ἰηβοσῦ γιυγνό- 
μενοι ἷξεν ἑκάστοτε 10} Ηοιπαοτῇ, 
ΔΙΒοαρῃ 1Τ ἔΠῪ δρῖθθ τ} 18 
τηὐουρυθίθοη. ῬΙοΐ. αθααθβ᾽ ΓΘ η661- 
Ἰὴσ᾽ δ ΠΔΡΟΙΥ βίδπα, 8ηα 6, ταῦθ  ὺ 
ἴθ Ἡιηαονῖ, βοὴ ὕἤο ἢᾶνα 1}18- 
δ κοη ὑῃ6 δισυτηθηύ, “Τῇ να Ὦδνθα;,; 
6 β8υ8, “ἴῃ 81} {Π6 οὐἶδθθ οἵ ΟἿΓ 
ΒΙδύουυ, τοί ηθα {Π186 Κηοψίθαρο, 
Βαὺ ῬΙαῖο ἀοο5 ποὺ 580 “1 γγα μᾶνθ 
γοίδι θα, Ὀαὺ “1ἴ τὸ αν τοῦ [ου- 
σούοῃ ἡ: δηα ὑμοιρῃ 1Ὁ 18 βΒθῆϑθ ἴο 
ΒΥ “11 νψχ Ὦδγνο τοί ηθα 1ὖ 1 811 [Π6 
ΟΥΙ568,) 1 15 ποὺ 56η86 ὅο 580 “1 “6 
αν ποῦ [ογοούίθῃ 1ὖ 1ῃ 81} {Π6 οΥβϑβϑ᾽; 
Β1Π)66 1 δυο ἔοτρούϊθηῃ 10 Οὔθ6 ἴῸ7 
811, δηα ὑμπδ, ἃ5 ἩοΙ που βαυ8, δῦ ΟἿΣ 
ὈΙση. 1 ΒΙΩΚ ἴπ ἔδοὺ ὑπᾶὺ ἑκάστοτε 
15. ἴο Ὅ6 ἴδκθη 1 ΟΙοβθ ΘΟΠΏΘΧΊΟΙ 
ἢ λαβόντες : “1 ΘΥΘΕΥ͂ Ἰηδύθμοβ 
οἵ ΟἿἿΪ τϑοθινιησ 10, γ7χ6 Βᾶνα ποῦ ἔογ- 
σούίθπ.᾽ (ΡΓοῖ, θα 468 18 8180 ΒΟΔΤΌΘΙΥ 

Καὶ μάλα δὴ οὕτως ἔχει, ὦ (ζώκρατες. 

δοουχαίθ ἴῃ βαγίηρ ὑπδὺ ἐπιστήμη 15 
ἀνάμνησις : ῬΙαῖο βᾶγβ μάθησις 18 
ἀνάμνησις, ϑΓΒΙΘἢ ἴθ ΔηΟΙΠΕΥ ἘΠ1ηρ.}. 
ΤῊ ρογΐδος ἐπιλελήσμεθα, 85 ὙΥ ΟΒ]- 
Τὰ ΥἹΟΥ͂ οΟὔΒονοθ, βῆονγθ ὑμδῦ 
ΡΙαῦο 5011] ΘχῬτθββθθ ὯῸ ΟΡΙΠΊΟΠ. 

7. περὶ ταῦτα] Τηβ τϑϑάϊπρ 
ΒΘΘΠΒ ὩΘΟΘΟΒΘΙΎ, ΔΙ ΠΟῸΡ αὐτὰ 85 
ΒΥ ΓΟΠΡΘΙ Ιη8. Δ ΠΟΥ. ταῦτα ΤηΘ8 8 
Π6 οὈ͵]θοϊβ οὗἨ β6η86, ἴῃ. ΘΗ 10. 6515 ἴὸ 
ἐκείνας. ὙΥΟΒΙγΔΡ τοίδίπβ αὐτὰ Ὀαὺ 
αοθθ ποὺ 1ΏΙΌΥΤΩ 8 ΠΟῪ 6 ῬΥΌΡΟΒΘΒ 
ἴο τη8 Κ6 βθη86 οἵ 10. 

8. οἰκείαν] “8 Κπον]οᾶρο {μαὺ 
15. ΔΙτοδάγ. οὐσϑ. 

11. ἐφάνη] ἴἰπ 78 ο. 
12, ἕτερόν τὶ ἀπὸ τούτου] 

“[ο ἀοεῖνα ἔγοτῃ [115 ἃ οοποθρύίοῃ οὗ 
βοιηθύμίησ αἰἤθυθηῦ ὑῃδὺ Ὧδ6 ἢδα ἴογ- 
σοξίθῃη, τι ἢ ὑΥΔ1ΟῈ {18 νχὰβ ἀϑβοοιαύθα, 
ὙΓΠΘΙΠΘΥ ὉΠΙΪΚ6 οὐ Π|Κ8..---ΟΟΡΕ. ᾧ 
ΤΟΘΥΒ [0 ἕτερόν τι ὃ ἐπελέληστο, 
τοῦτο ἰο τούτου. 1 5866 Π0 5 ΠΠοἱοηῦ 
ῬΘΆΒΟΩ ἴοὸ Ὀγδοϊκούϊπρ {π6 ββοομᾶ ᾧ 
ὙΠ Βοῆϑη7. Ἐυθ ὕπογο 15 πού] ηρ' 
ΘΙΏΪΒΒ. 1 μα ἰπἰγοάποίίοη. οἵ {π6 
ὅμοιον διηα ἀνόμοιον, ἴον ῬΙαίο 15 6χ- 
ὉΥΘΒΒΙγ σϑρϑδίϊῃσ [86 βίαὐοτηθηῦ 1 79 6. 

ιο 
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ΧΧΙ. Πότερον οὖν αἱρεῖ, ὦ Οσιμμία; ἐπισταμένους ἑμχᾶς 
Γεγονέναι, ἢ ἀναμιμνήοςκεςθαι ὕστερον ὧν πρότερον ἐπιετήμην Ὁ 

Φ 7 Φ᾿ φΦ 9᾽ χὰ 7 9 ἴων Θ ’’ 

εἰληφότες ἥμεν ; Οὐκ. ἔχω, ὦ (ζώκρατες, ἐν τῷ παρόντι ἐλέςθαι. 

42 

1Ιο 

15 

οἵ 105 Ῥοϊπρ, 

Τί δέ; τόδε ἔχεις ἑλέςθαι, καὶ πῇ «οἱ δοκεῖ περὶ αὐτοῦ: ἀνὴρ 

ἐπιστάμενος περὶ ὧν ἐπίεσταται ἔχοι ἂν δοῦναι λόγον ἢ 
ΓΙολλὴ ἀνάγκη, ἔφη, ὦ ζώκρατεςο. 

9 9 

οὔ: 

Ἢ καὶ ϑοκοῦαεΐ ςοἱ πάντες 

ἔχειν διδόναι λόγον περὶ τούτων ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν ; Βου- 
7 Ἁ 47 47 Ξ: 7 ᾿ 

λοίλην ἅιὲν τὰν, ἔφη ὁ (αιλχμίας ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον φοβοῦμαι. 

αἰ αὔριον τηνικάδε οὐκέτι ἢ ἀνορώπων οὐδεὶς ἀξίως οἷός τε 
τοῦτο ποιῆςαι. 

ἔμαθον ; ᾿Ἀνάγκη. 
ς καὶ 9 ΗΑ͂“ Ἀ ς. 9 ΠῚ “7 7΄ 

ΔῊΝ αὐτῶν; οὐ 'τὰρ δὴ ἀφ᾽ οὗ τε ἄνορωποι γεγόναμεν. 

Ἦσαν ἄρα, ὦ Οιμμία, αἱ ψυχαὶ ὃῆτα. Πρότερον ἄρα. Ναί. 

Οὐκ ἄρα δοκοῦεΐί «οἱ ἐπίεταεϑθαί τε, ἔφη, 

σιυχμία, πάντες αὐτά: Οὐδαμῶς. 

Πότε λαβοῦςαι αἱ ψυχαὶ ἡλκῶν τὴν ἐπιςοτή- 

Ωὰ 
οὐ 

9 ’ 24 677 

ἈναχιχιΝήοςκονται ἀαρᾶ αὶ ΠΟΤΕ 

Οὐ 

καὶ πρότερον, πρὶν εἶναι ἐν ἀνορώπου εἴδει, χωρὶς οοὐάτων, 

καὶ φρόνησιν εἶχον. 
ς : Ί ἃς ἐπιεοτήμας: οὗτος τὰ εΐπε ἔτ (ζώκρατεςο, ταύτας τὰς ἐπιοτήμιας οὔτ Γ λείπεται ι ὁ 

χρόνος. Εἶεν, ὦ ἑταῖρε: ἀπόλλυμεν δὲ αὐτὰς ἐν ποίῳ ἄλλῳ Ὁ 

ὅ. δοῦναι λόγον] “ἷ1ἢ΄ἢ07 οἷνγα ἴτοπι ψ 1} Π6Υ 876 ἔγοοᾷ ὈΥ θαι 
8. ϑδοοουμύ᾽ ; ὑβμβαῦ 15 8ὴ ϑοριυχζδΐθ 
ἀοβορῦοη. οἵ {86 τῃϊὴρ ἀοῆπηρᾶ, 
τηδυ τη 105. Ἰορῖον! αἰ οροηθα. Α 
Ῥϑβϑαρθ αποὐοα Ὀγ ὙΥΟΔΪγαΡ, Ποριδίϊο 
ὅ34 8, ΧΡ] ΔΙ {Π6 ῬΏΓΤΘΑΒΘ ΛΘΙῪ Μ061}: 
ἢ καὶ διαλεκτικὸν καλεῖς τὸν λόγον 
ἑκάστου λαμβάνοντα τῆς οὐσίας ; 
καὶ τὸν μὴ ἔχοντα, καθ᾽ ὅσον ἂν μὴ 
ἔχῃ λόγον αὑτῷ τε καὶ ἄλλῳ διδόναι, 
κατὰ τοσοῦτον νοῦν περὶ τούτου οὐ 
φήσεις ἔχειν ; ὙΠΘΙΘ ὙὙ6 ΙΩΔΥ͂ ὑγΓ8}8- 
1αἴα λόγον τῆς οὐσίας “[Π8 ῬΠΠΟΙΡ]6 

ΟΟΙΆΡδ6. αἰθὸ 531 
ΒοΙονν, 99 8, ὕπουθ ψ1}} Ὅ6 τῇοσγα ἴο 
ΒΥ δρουῦ λόγος. 

7. περὶ τούτων] 1.6. [Π6 16688. 
1ὅ. χωρὶΞ οὐμάτων] ΤῊΪΒ 

ἄοοβ ποῦ ΘΟΘΘΒΑΙ]Υ [Ό]Π]οὸν : Ρ]αΐο 
ΒΟΥΘΥΟΡ ΒΙΠΏΡΙΥ τηθϑηϑ ἃραιῦ [ἸΌΤᾺ 
86 Ὠστάϑῃ Ῥοά]65 ἴῃ ΒΟΉ ΤΠΘΥ͂ ΠΟῪ 
αν6}} : οἵ, 114 σ, σοτο ὑπ6 ρυχῆΠρα 
Β501]5 816 δε] ἰο ᾿νε ἄνευ σωμάτων 
τὸ παράπαν, ΔΙΓΠουΡἢ [Π6 σοπα! 1008 
ΟΥ {μοὶ} αοχιϑίθηῃοθ 886 ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ 
ΘΟμοοΙγοα δθ5. τηδίουα]. Τὴ ῬΟΑΥ͂ 

Ἑ 

Εἰ μὴ ἄρα γιγνόμενοι λαμβάνοιχιεν, ὦ 
Θ 

ἴθ. ὑπ6 γήινον σῶμα οἵ Ῥῇαθάνγιι 346 
σ.. ΤῺ [Δ [ζο]ονίηρ σοτᾶάβ καὶ 
φρόνησιν εἶχον ῬΙαῦο τη κθ {16 
δ ]αΙ 1 οη8] τοϑαϊῦ ἢ6 85 σϑίημθα ὈΥ 
[88 ΔΡΡϑδὶ ἰο ἀνάμνησις. 

18. ἀπόλλυμεν δέ] ΤΟ ΠΪδ5 
βυρροθῖθ ὑῃδὺ μα Κηον]θαρθ τη 6 
δοα τ" 6α 7αϑὺ δὖὺ ὑΠ6 τηοτηοτῦὺ οὗἩ ὉΠ ; 
Βοκγϑύθθ Γ6}01165, 10 15 ΤΩ ΟΒΒΙ]6, [ῸὉ᾿ 
ὑμαῦ 15 0Π6 ΨΘΥΥ͂ τηοτηθηῦ δῦ ὙΠΟ 
γγ6 Ιοβθ 1 ; γχὲ οδῃμποῦ σϑ]η 8:6 1056 
10 ΒΙτη τ] Δ θοῦ 8]... ΟὈἸΏΡΔΙΘ ἰφριδίϊο 
621 Α, ψίοτα ὑμ6 βοὰ]5 ὑμᾶῦὺ 816. ὁπ 
ὑμ6 ροϊηῦ οὗ τούασπΐπρ ὕο θαυ ίῃ τησϑῦ 
αΥΙΩΚ οἵ {86 αἶνον Ατηθ]65. [ἢ οοπι- 
Ῥδιηρ 018 ῬϑΑΒαρΌ, 85. Ῥυοῖ, θα θϑ 
ἅοσϑ, ἢ ὙΥ οραβυσου 5 ἴδτηοῦβ οὔθ, 
ἰὖῦ οὐρῃῦ ποὺ ἴο 6 [οἵ ουαὖ οἵ βιρμῦ 
ὑμαὺ ὕΠ 616 18 ἃ ἔπ παδηηθηΐα] Ορροβιύοι 
Ῥούνγθοῃ ὕμοση. ὡἀοοογάϊηρ ἴο ΥΥ οΥαβ8- 
ψγοῦ ἢ ̓γ6 816 ῬοσΏ, 1 0Π6 δ θ-ηαύδ] 
Τϑα]δηο6 ΟΠ] πρὶηρ δθοαΐ 8 ἃπα Βραμα 
ΟΡ ᾿ἴνθοϑ ἴῃ ουδάσδ!ν Ἰοβίηρ τ; 
ϑοοοχάϊηῃρ ἕο ῬΙαίο γγο ἰοβα ὑΠ6 νυ] ΒΊοι 
αῦ ὈΓΡ 8δη4 βρθῃᾶ ΟἿΣ ᾿ἴνθθ 1ἢ 

Ο 
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χρόνῳ; οὐ γὰρ δὴ ἔχοντές γε αὐτὰς γιγνόμεθα, ὡς ἄρτι 
ὡμολογήσαμεν: ἢ ἐν τούτῳ ἀπόλλυμεν, ἐν ὧπερ καὶ λακιβά- 
νομεν ; ἢ ἔχεις ἄλλον τινὰ εἰπεῖν χρόνον; Οὐδαχκιῶς, ὦ 

ζςώκρατεα, ἀλλὰ ἔλαθον ἐμαυτὸν οὐδὲν εἰπών. 

ΧΧΙ. ἾἈρ᾽ οὖν οὕτως ἔχει, ἔφη, ἡμῖν, ὦ Ομχμία ; εἰ μὲν 

ἔστιν ἃ ϑορυλοῦμεν ἀεί, καλόν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ πᾶςα ἧι τοιαύτη 
οὐεία, καὶ ἐπὶ ταύτην τὰ ἐκ τῶν αἰεϑήςεων πάντα ἀναφέρομεν, 

[ὑπάρχουςαν πρότερον ἀνευρίεκοντες ἡμιμετέραν οὔὖςαν, καὶ ταῦτα 
ἐκείνη ἀπεικάζομεν, ἀναγκαῖον, οὕτως] ὥςπερ καὶ ταῦτα ἔστιν, 

τὴν ἡμμετέραν ψυχὴν εἶναι καὶ πρὶν γεγονέναι ἡμιᾶς" 

εἰ δὲ μὴ ἔςτι ταῦτα, ἄλλως ἂν ὁ λόγος οὗτος εἰρημένος εἴη : 

ἀρ’ οὕτως ἔχει, καὶ ἴςη ἀνάγκη ταῦτά τε εἶναι καὶ τὰς ἡκικετέρας 

ψυχὰς πρὶν καὶ ἡμλᾶς γεγονέναι, καὶ εἰ μὴ ταῦτα, οὐδὲ τάδε; 

Ὑπερφυῶς, ὦ (Οώκρατεο, ἔφη ὁ (Οικιμίαα, δοκεῖ μοὶ ἡ αὐτὴ 
ἀνάγκη εἶναι, καὶ εἰς καλόν τε καταφεύτει ὁ λόγος εἶς τὸ ὁμοίως 

Θ᾿ ΝΥ 

Οὐτῶς Και 

σ δα τι 8}}1}0 Ὑϑοογουησ 160. ΤῊΏΪΒ νγ88 
Ῥοϊηΐθα οὖὖὐ ὈΥ͂ Μη]: 2, ϑϑογξαξίοη8 
αγια 71)ὐδοιιδϑδίογτιϑ τι 801. 

76 ν----7ῦ7ῇ Β, ὦ. Χχὶ!. ΤΤ86 οαΐ- 
οοΙηθ οἵ ὑπ6 φυθοθάϊηρ δυσαχηθηῦ 18 
815: ὕη6 Ῥγθ-οχιβίθηοα οὗ ΟἿ 801}85 
6 ἸΏΒΘΡΑΙΘΌΪΥ Ὀοσηα ἋΡ νι {6 
οχιβύθηοα οἵ 1ἀθὰβ δια [Π6 [ὈΓΠΊΟΡ 
βίδη ἀθ Οὐ [81158. ψιθ πῃ ]αὐου. 
ΘΙΠΏΤΩΪΔΒ. ΠΟΑΥΥ δβϑϑηΐβ ἴο {Π15 δα 
ΘΙ ΠΤΤΩΒ. Ὧ15 ὉΩΒΏΘΚΘη. οομντούίΐοη ὑμδὺ 
6 1ἅθα8 ἀο αχὶϑὺ ἃπ 6 Θοη Βα ἈΘΏΘ]Υ 
ὑπᾶῦ ΟἿΡ βο118 οχιϑίθα Ὀθίοσθ ΟοἹΓ 
ΒΙΤΠΠ. 

8. [ὑπάρχουςαν πρότερον] ὌΣ. 
ΘΟ Βο, ἴῃ 0ῃ6 ῬΆΡΟΙ Ὀδίοσθ τηθῃ- 
ὑϊοπιθα, πηϑίηϊαϊηβ ὑμαὺ {ῃ6 ΨΟΙΟΒ 
το ὑπάρχουσαν ἴο ἀναγκαῖον 
οὕτως 8186 ΒΡΌΤΙΟΙΙΒ. [ἢ 15 ορίῃΐοῃ 
1 ΘΟΠΟῸΡ [Ὁ {π6 [Ὁ] ηρ ΤΘΑΒΟΏΒ : 
(1) 86 αἰδυβα ὑπάρχουσαν πρότερον 
ἀνευρίσκοντες ἡμετέραν οὖσαν που]ὰ 
β66 1 Τπϑῦ η6 βϑῖὴηθ Κιηᾶ οἵἨ οἰ γϑΥ 
ΤῊΙΒΘΡΌ]]οϑὐϊοη οἵ Ῥ]αύοΒ ῬΏΤ ΒΘΟ]ΟσῪ 
οὗ σὴ γα πᾶν ΔΙ ΔΟΥ 566 ἴοο 
ΤΉ 00} : Ρ]αΐο βᾶγβ (76 8) ὑμπᾶῦ {Π8 
Κπον]θᾶσα οἵ Ππ6 1685 15 ΟὟΤ ΟὟ ; 
Ῥυὺ ψῇθτα ἄορ ἢ6 58. ὑπδὺ {Π6 146885 
ΦΠΘΙΏΒΟΙν 5. ΔῚ 6 ΟἿΤ ΟΥ̓́ΤΏ, 8δη συ δῦ 15 
86 856η886 οἵ βαυίηρ β5ο7 (2) ταῦτα 

ἐκείνῃ ἀπεικάζομεν 156 8. Ῥοϊ 1688 
βοροϑίμοη οὗ ἐπὶ ταύτην ἀναφέρομεν : 
(8) ταῦτα ὕμδῖθ τηθϑηβ 56 η51Ό0168 : 
ῬΙΘΒΘηΟ]ν ταῦτα ΤΏΤ66 {1 Π168 ΤΘἕΘΥΒ ἴῸ 
ὑπ 14688, ὙΥ̓γυύθ 8, οἱ Ὁ}158 ΨΘΡῪ 
ΘΥΟῸΠΑ, ῬΙΌΡΟΒΕΒ ἰο τοδᾶ αὕτη ἔστιν : 
(4) ἱμπουρῃ ὑπ6 τοροοη οὗ οὕτῳς 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 αδἴεπασδα, 10 οΟΡ Δ] ]γ Βοσ 8 
ὙΘΙῪ ΚΑΙ ΠΟΘ. ΑΟΟΟΓΑΙΠΡΙΥ 1 
ἤδνθ Ὀχϑοκοίθα [ῃ6 σψοτᾶβ. ὙΠ 
15 ΟΥ̓ ΒΒΙ ΟῚ. {Π6 βθηῦθηοθ Ὑ111 βὑδηα : 
“Ἰ Π686 Ιᾶθ88 αχιϑὺ ΒΊΟΝ ἃγθ ἴῸΣ 
ΟΥ̓́Θ ΟἹ ΟἿ 1108, ΔΌβοιαίθ Ῥοϑαὺν 
δα φοοάποϑθ 8η6] 811 οὔ. δΌβοϊαΐθ 
ΘΒΡΘΏΟΘ, 86] 1{ ἴὖ 15 ἴο {Π15 Θββθη 68 
{πῦ γγχο Τϑίβι 811 ΟἿἿΤ ΒΘ η86- ῬΘΥΟΘ 108, 
ἃ5 18 ΒΌΆΓΘΙΥ οχίβίβ, 80 ΒΌΓΘΙΥ ἀϊα 
ΟἿ 501] οχιϑῦ θθίοσθ οὐν ὈΙσύῃ. εἶναι 
Ὑ{7111 ὑπο ἀθροπα ἀροη οὕτως ἔχει. 

11, εἰ δὲ μὴ ἔςτι ταῦτα] “1 
[686 Ι΄άθὰ5 ἀο ποὺ αδχίϑῦ᾽ ; ποῦ ἃ8 
ΒΟΙῚ6 ἰδκα 1ὖ, “1 0115 15 ποὺ βο.᾽ Οἱ 
Ὀ6Ιον ἰση ἀνάγκη ταῦτά τε εἶναι. 

18. εἰ κχὴ ταῦτα, οὐδὲ τάδε] 1.6. 
11 [πΠ6 τάθαβ ἀο ποὺ δχϊβϑῦ, ϑιῖμον Ια 
ΟἿΙΪ 50.185 οχ]ϑὺ θϑίουθ 1. 

1ὅ. εἷς καλόν Γε] “δηα οὐΐ ΔΡρα- 
τηθηῦ 85 ἔουμα δη θχϑϑ]θηῦ τοῖαρθ 
1η. [16 Ῥοβιθίοι ὑπδὺ {Π6 Ῥγθ-οχϊβίθηοθ 
Οὗ ΟἿΓ 801] τοϑίβ ἢ. ὕΠ6 5816 8551- 

ιῖο 
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εἶναι τήν τε ψυχὴν ἡμῶν πρὶν τγενέσοϑαι ἧμβο καὶ τὴν οὐσίαν 77 
ἮΝ οὺ νῦν λέγειο. οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε οὐδὲν οὕτω μοι ἐναργὲς 
ὃν ὧς τοῦτο, τὸ πάντα τὰ τοιαῦτ᾽ εἶναι ὧς οἷόν τε «.μάλιοτα, 

καλόν τε καὶ ἀταϑοθὸν καὶ τἄλλα πάντα ἃ εὺ νῦν δὴ ἔλεγες" 

καί, ἐμοὶ δοκεῖ, ἱκανῶς ἀποδέδεικται. Τί δὲ ὁὴ Κέβητι; ἔφη ὁ 

ζ(ωκράτηοσ’ δεῖ γὰρ καὶ Κέβητα πείθειν. Ἱκανῶςο, ἔφη ὁ Οιμμίας, 

ὧς ἔγωγε οἶχλιαι: καίτοι καρτερώτατος ἀνορώποων ἐςτὶν πρὸς τὸ 

ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις: ἀλλ᾽ οἷμλαι οὐκ ἐνδεῶς τοῦτο πεπεῖςθαι 
; Φ ᾽ὔ ϑ Ν 77 [: “Ὄ ΩΣ Φ “Ἂ [ γά 
ΟΕὝΤΟΝ, ΟΤῚ ΠΡῚΝ ΓΕΝΕΟΘΟ,.Ι μῖχᾶς ΗΝ ΗΧΟῸΟΝ Ἡ ΨΌύΧχΧΗ. 

ΧΧΙΠ. Εἰ μέντοι καὶ ἐπειδὰν ἀποσθάνουμλεν ἔτι ἔςσται, οὐδὲ 

αὐτῷ χιοι δοκεῖ, ἔφη, ὦ ζώκρατες, ἀποδεδεῖχθαι, ἀλλ᾽ ἔτι ἐνέ- 

σΤΉΚεΝ ὃ νῦν ὃὴ Κέβης ἔλεγε, τὸ τῶν πολλῶν, ὅπως μὴ ἀπο- 

ϑνήσἽἼκοντοα τοῦ ἀνθρώπου Ὀιαςκεδαννῦται ἡ ψυχὴ καὶ αὐτῇ τοῦ 

εἶναι τοῦτο τέλος ἣ. τί γὰρ κωλύει γίγνεσθαι μὲν αὐτὴν καὶ 

Ξυνίετασθαι ἁμόθεν ποϑὲν καὶ εἶναι, πρὶν καὶ εἰς ἀνορώπειον 
“Ἢ. κ᾿ 7 φ Ἃ ἋἉ Φ [4 ΝΥ Φ ᾿ά ’ 

εὔμμα ἀφικέςθαι, ἐπειδὰν ὃὲ ἀφίκηται καὶ ἀπαλλάττηται τούτου, 
᾽΄ Ἀ Φι΄ ἊΝ δ Ἀ 7 ϑ 7΄ 9 Κὰ τότε καὶ αὐτὴν τελευτᾶν καὶ ὀιαφθείρεςθαι; Εὖ λέγεις, ἔφη, ὦ 

σμχμία, ὁ Κέβηοε. 
“ ̓ δ᾽ Ἀ ᾽ Θ »“ΝᾳἬ ϑ 8 “Ὁ Θ ’ὔ 

θεῖ, ΟΤΙῚ ΠΡΙ͂Ν ΓΈΕΝΕΟΘΩ͂Ι Ημᾶς ἫΝ ΜΟΝ Η ΨυχΗ’ 

8Π06. 85 6 οχϊβϑίθηοθ οἵ ὕμ8 14688. 
ΡΤ βῃου]α ποὺ ᾶγθ βαρ Ὀ]16α 
καιρὸν ΜῊ καλόν, ὙΜΏΙΟ 15. 6χ- 
ῬΙαἸ θα Ὀγ ὑῃ6 βοθῃηΐθηοθ 1π ΔΡῬΟΒΙΠ]1ΟΠ,, 
εἰς τὸ ὁμοίως εἶναι. 

2. ἣν εὺ νῦν λέγει] νῦν 
156. ΟἸΙ θα 11] ΒΟΙΏ6 1158. 84 ΒΟΠ8ΗΖ 
Ὀτϑοϊκούβ 10. 

ὅ. καί, ἐμοὶ δοκεῖ, ἱκανῶς 

ἀποδέδεικται] ΤῊΪΘ γοϑ]ηρ' ἢδ5 {186 
Ῥαδῦ δυύμουϊῦν, δηα βοθδϑηΖ ἀθίθηαβ 
086 Ῥδιθη μοῦϊοα} τι86 οὗ ἐμοὶ δοκεῖ 
ὈΥ οἰὐὔϊηρσ 108 8, γοίασογταβ 814 Ὁ, 
Μογθαθηλιβ 286 Β. Ζ. δῃα δύ. οἷνϑ 
ἔμοιγε ἱκανῶς ἀποδέδεικται. 

77 8---Ὁ, 6. ΧΧΙ. αΐ, ΘΟ ΜΠ 165 
ΘΙΠΏΙΉΪΔΒ, ΤΟΙ] ΒΟΘΠΟΘ. ΟἸ]Υ͂ ῬΙΟΥ͂ΘΒ ᾿ 
πδὺ οὔἱ βοὰ] οχιβθίθα Ῥϑίουε βηὐουϊηρ 
Ἰηΐο ἃ Βυμηδη ὈΟΑΥῪ: Ὁ ἄοθθ ποῦ 
Ῥτύονο ὑμαὺ [6 500] οἡ ᾿Ἰθανίηρ ὑΠ6 
ὈΟάΥ ΤΔΔΥ ποῦ 6 αἰδδϑιραίθα δῃηά 
Ῥουβῃ. Κοῦθθ ἄρυθοβ ὑῃδὺ ᾿ΠΊ 10 Γ- 
8110 15 ΟὨ]Υ Π8] Ῥγυογθα. ϑοκγδαΐθβ 
ῬΘΡΙ165 δῦ {868 οΟὗἾΘΣ Ὧ4]1 15 ΒΡ ΡΙ]16α 
Ὀγ ἴῃ6 δισυτηθηῦ ἔροια δ] ο ϑίϊοῃ. οὗ 

φαίνεται γὰρ ὥσπερ ἥμιοευ ἀποδεϑεῖχϑαι οὗ 

ὀεῖ δὲ προς- 

ΟΡΡΟΒΙΙθθ, ἢ ῥτονθα τὺ {π6 
5011 τητιϑῦ αχὶδῦ δῦ ἀθϑίῃ. 

18. διαςκεδαννῦται ΤῊ8 ἴἰη- 
αϊοαίνθ ὁδὴ ὨΔΥαΪν 6 τἱσηῦ ἤθ16 
Ῥθοδιβθ γγχὰ Βᾶνβ 7) ἴῃ {Π6 ποχῦ οἴδιβθ, 
8η ῃ6 οἤϑηρθ οὗ τηοοὰ ψγου]α Ὀ6 
ΤῊ ΔΉ] Ρ]6588. Α Ῥ8781]6] ΤΌΤ 15. {Π6 
ορίαθινα πηγνῦτο ἴῃ 118 Α. 1 ἀο 
ποῦ 566 οἡ ψγῆδ᾽β ουοισπα {Π6 δοοσοηίτιϑ- 
ἰἴοη. διασκεδάννυται (85 5] απούϊνο6) 
δα πήγνυτο ο8η Ὀ6 ἀοίδηαρα, 5᾽πο06 
886 ΙὈΤΤῚΒ. 816. οἰθδυν οοηὐτϑοίί 8. 
Ζ, διιᾶ 30. μβανο διασκεδάννυται. 

14. τί γὰρ κωλύει] “ ΥὙῇιᾶαυ 
ΥΘΆΒΟΙ. 15. ὕῃθ 6 ΨὩν 586 βῃου]α ποῦ 
οομὴθ ἰπΐο Ὀθίηρ δηαΔ ὉΠΙΟῚ ἴγῸΠὶ 
ΒΟΙΏΘΥΠΘΙΘ ΟΥ ΟΥΘΙ 8πα οχὶϑῦ Ὀ6ΌΓ 6 
506 ΘΕΟΙΒ ἃ Πυχτηϑη. ἔρϑιηθ, αὖ ΠΘῺ. 
58Πη6 [88 δηΐθιϑα οὴ6 8η6 15 1ῃ δοῦ οἵ 
Ἰθανίπρ 10, 58ὴ6. 5ῃο ]α ποὺ δὖ ὑπμδῦ 
τηοτηθηῦ ὨΘΥΒΘ]Γ οοῖηθ ὅο 85 δπα δηά 
ῬΟΙΙΒᾺ 1 

16. ἁμόθεν ποθέν] Τ}185 15 
ΒΘΚΚοΥ ΒΡ σοΥγθοῦοη οὐ ἄλλοθεν, 
ὙΠΟ. 15 χοίαϊποα ὈΥ Ζ. δπα δ. 
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αποθεῖξαι ὅτι καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνουχλιεν οὐδὲν ΗτΤΤΟΝ ἔσται ἢ 

πρὶν τενέςϑαι, εἰ μέλλει τέλος ἧ ἀπόδειξις ἔχειν. ᾿Ἀποδέϑεικται 

μέν, ἔφη, ὦ αχμΐία τε καὶ Κέβης, ὁ (ζωκράτηες, καὶ νῦν, εἰ 

θέλετε ευνϑεῖναι τοῦτόν Τε τὸν λόγον εἷς ταὐτὸν καὶ ὃν πρὸ 
τούτου ὡμολογήςαλιεν, τὸ γχγίγνεοϑαι πᾶν τὸ ζῶν ἐκ τοῦ 

τεονεῶτος. εἰ γὰρ ἔστιν μὲν ἧ ψυχὴ καὶ πρότερον, ἀνάγκη δὲ 

αὐτῇ εἰς τὸ ΖΗ͂Ν ἰούσῃ τε καὶ Γιγνοχλκένη «χηδαχλόθεν ἄλλοθεν ἢ 

ἐκ ϑανάτου καὶ τοῦ τεονάναι γίγνεσθαι, πῶς οὐκ ἀνάγκη αὐτὴν 

καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνη εἶναι, ἐπειδή γε δεῖ αὖϑια αὐτὴν γίγνεσθαι : 

ἀποδέδεικται κὲν οὖν ὅπερ λέγετε καὶ νῦν. 
ΧΧΙν. Ὅμως ὃέ μοι ὀοκεῖς εὖ τε καὶ (ιλμκίας ἡδέως ἂν 

καὶ τοῦτον διαπραγατεύςασθαι τὸν λόγΓον ἔτι χιᾶλλον, καὶ 

δεδιέναι τὸ τῶν παίδων, κὰὲὶ ὧς ἀληθῶα ὁ ἄνελιοα αὐτὴν 

ἐκβαίνουςαν ἐκ τοῦ ςὥματος διαφυςᾷ καὶ διαοκεδάννυειν, ἄλλως 

τε καὶ ὅταν τύχη τια μὴ ἐν νηνεμίᾳ ἀλλ᾽ ἐν μεγάλῳ τινὶ πνεύ- 

χχατι ἀποθνεςκων. 

ὃ. εἰ θέλετε οευνθεῖναι] [ 
ἀο ποῦ ππαοιϑίδηα ἤον, ἴῃ. ὑΠ6 ἴθοθ 
οἵ {Π185 δχρυϑᾶβ βύαψοιηθηῦ οἵ ῬΙαύοἘ, 
ΒΟΙῚ6 ἢδγθ γϑραυαθα ἀνταπόδοσις πᾶ 
ἀνάμνησις ἃ5 ὕνχο ἀἸδίίποῦ ἀθημοηβύχδ- 
ὕοη5. οὗ 1πητηουίδ]]ῦγ. ΑΒ. ἢδ 58.085, 
πον 816 ὕψο ἤϑίνθθ οἵ 8. ἀβθιῃομῃβίγα- 
Τ1ΟῊ ; ομ8 Βῃοσίηρ ὑπΠ6 ῬΓ6-Θχιβύθηοο, 
η6 οὔμου ὑμ8 αἰδογ-οχϊβίθῃηοο οὗ {ῃ68 
508]. 

77 Ὁ---78 Β, α, Χχὶν. ΥὙϑῦ, 5808 
ϑοκτυδίθβ, γοιὰ 86 ΘΙ ΠΊΤΩ188 Β66 1 511}] 
ἴο Πᾶνα ἃ Ἰυνκίηρ ἔθαι' 1θϑὺ {Π6 508] 
ΟΠ. Ἰθδνίησ ὕΠ6 Ὀοαγ Ὀδ βοδύίοσθα ἰοὸ 
1π6 ψὶμᾶθ. ῬοΥΉΔΌΒ, ΓΘ Ρ1168 ἸΚΘΌ 68, 
6 γ6 15 ἃ ο1]ἃ ΙΒ 1η τι ὑμαῦ 5.11] 
Ὡθοα5 ἤο Ὀ6 βοοίῃρα ; δῃᾶ βοόοοῦ {Π6 16 

γ}0111 6 Ὧο τη8}. ΠΠν]ηρ ΠΟ ο8. βοοῦϊθ 
10. ὴο ποὺ ἀθϑρϑῖῦ, 5805 ΞΟΚΥΘύσβ ; 
6 15 6118 δια ψ]ᾶο 15. [Π68 
ΜΟΙ ; γοῦ πγαϑῦ ΒΡ876 ΠΟΙ ΠΘΙ Ῥ81Π8 
ΠΟΥ ΤΙΟΠΘΡ ἰο πη βοῇ 8. τηϑῃ, ποῦ 
οὐαϊδησ ἴο βθᾶσοῆ ϑηοπρ ΥὙΟῦ- 
Β6Ιν 68. 

12, διαπραγμκατεύςασθαι τὸν 
λόγον ἔτι μᾶλλον͵ 1 {μῖπκ 
[16 ΤΑΙΪΒΡΊΨΙΠΟΒ οὗ ΙΠΊτη1δ5 Δα] ΚΘ 68 
ΔΙΙΘ {π8ὦ. Υγεα αν Ἰηᾶθρα βρῇ 

{ᾶὺ {86 τροῦσγθῆοα οἵ 5οὰ] 15. 8 1. 

καὶ ὁ Κέβης ἐπιγελάςας Ὥς δεδιότων, ἔφη. 

οἵ ἡϑύιτ ; Ὀαῦ γγχα 816 ηοῦ 50 ΠΟΙ ΘΠ ΠΥ 
ϑοαπϑιηΐθα ὙΙ {86 Ἰὰνῦϑ οὗ πδῦαγο 
δὴ {π6 οομαϊθοηθβ οἵ ὑμθὶν [1ηΐ6᾽- 
ϑούϊοη ἴο Ὧ6 ῬΘΡΘΟγ βατα μον {ΠΥ 
Ὑ11] ΟΥΚ ἴῃ ΘΥΘΙΎ ῬδΙ ΘΌ]ΔΥ 886. 
50 ΜῈ 816 5011] πϑαυτηύθα Ὀγ {π6 ἀοιῖ 
μῶὺ 8 80] Ιῃδὺ, ὉΠΑἅΘΙ οογίδϊῃ 
ΟἸΤοΟυΙηβίϑηηοθθ, Ὀ6 αἰϊδθιραίθα δηὰ 
αοβίγογθα : 0818 ἀοαθύὺ οδῃ ΟὨΪΥ͂ 6 
βα ]5ῆ 64 Ὀ. γονὴν ὑμδὺ [Π6 δἰδυ ν 
οἵ 80] ὁ8η 086 ἀβϑαπορά ποῦ ΟὨ]Υ ΤΟΙΣ 
ὃ ὈΠΊΨΘΥΒΩΙ Ια θὰὺ [το ΘΙ ΟΥ̓ 
ἸηῃΠουθηῦ πδίθτο. Ναοχὺ ἀνάμνησις 
Π85 Ῥ]δοθα 086 οἰθυηῖν οὗ 500] οἡ 
ὑπ6 β81η6 Τοούϊηρ οἵ δβθβσϑηοθ ἃθ ὕΠ68 
οχιβίθηοθ οὗ Ὁπη6 1688: θαὺ {15 15 
ἀοηθ Ἰμαϊχθοῦν ; γα ἀθϑῖτθ ἴο 8 
ΘΟ Πο6α ὑπαῦ 508] ποῦ ΟὨ]Υ Πᾶθ πδᾷ 
ὀορηϊίοι. οὗ ὕῃ8 1465, θαὺ {πᾶ 516 
ῬΟΒΒΘΆΒΘΡ. ΒΌΘΙ δὴ δ ηΙὺν τ] ΤΠ 6]ν 
ΤΔΌΠΥΘ ἃ 8. Ὑ7111 7 ΒΟΥ τι ᾿ῃ. ὈΘ]]1ονηρ 
[ῃδὺ 506 ΒῆΔ᾽65. {ποὶνρ δὐχιραία οἵ 
ΘὕΘΡΩΙΥ ; 8868 Ἰη το ποίϊοῃ ὃ 2. 

14, ὀιαςκεδάννυςσινἨ͵ἢἡἢἨ ἩἨἩ! τβοηἷσ 
σοῦ] τοϑᾶ διασκεδαννύῃ. Βαύ Βο6Ι6 
116 ἱπαϊοαῖῖνθ 186 ΟἸθαυΥ τὶρῃῦ. 
Ὑγηδὺ γγ δι 15, ποῦ 1οϑὺ [ῆ6 σψὶηᾶ 
Βῃοα]α Ὀ]ονν [Π6 508] αυγᾶν, Ὀὰὺ 1680 
10 15 ἃ ἴαοῦ Ὁῃδὺ 1Ὁ ἀο68 80. 

ἴο 

15 



λο 

46 ΠΛΆΤΩΝΟΚΟ [78 

ὦ (ώκρατες, πειρῶ ἀναπείθειν: ἄλλον ὃὲ ἡ ὧς ἑμιῶν ὃδεῦιό-. 9 

ΤῶΝν, ἀλλ᾽ ἴεως ἔνι τις καὶ 

φοβεῖται" 
΄ ΘΥ͂ ἋἋ ’ 

Θάνατον ΘΕ ΠΕῈΡ τὰ ἸΞΟΡΑΧΘΛΌΚΕΙα: 

ἐπάδειν αὐτῷ ἑκάστης Ἡμέραο, ἕως ἂν ἐξεπάςητε. 

ἐν ἡμῖν παῖς, 

τοῦτον οὖν πειρώμεθα πείθειν μὴ δεδιέναι τὸν 
ὅςτια τὰ τοιαῦτα 

᾿Αλλὰ χρη, ἔφη ὁ (ζωκράτης, 

ΓΙόθεν οὖν. 

ἔφη, ὦ (ώκρατεο, τῶν τοιούτων ἀγαθὸν ἐπῳδὸν ληψόμεθα. 

ἐπειδὴ οὖ, ἔφη, ἥμᾶε ἀπολείπεις ; ΓΙολλὴ κιὲν ἧι Ἑλλάς, ἔφη, ὦ 

Κέβης, ἐν ἣ ἔνειοί που ἀγαθοὶ ἄνδρες, πολλὰ δὲ καὶ τὰ τῶν 
βαρβάρων τένη, οὖς πάντας χρὴ διερευνᾶςθαι Ζητοῦντας τοιοῦ - 

ΤΟΝ ἐπῳωδόν, χήτε χρηχμάτων φειδομένους κήτε πόνων, ὡς οὐκ 
947 9 {4 “1 Φ Υ͂ 9 7 4 

ΕςΤΙΝ ΕἸΟ Ο ΤΙ «6Ν » ἀναγκαιότερον ἀναλίοσκοιτε ΧΡΗΜΟΤΑ. 

ῶ, ἐν ἡμῖν παῖς] “ὑῇθγθ 15. 8 
ΟΒ1]1α να 1 τιϑ᾽ ; ποῦ οὗ ΘΟα 88 ᾿ϑΙΠΟὴ 

᾽ 18. 
ὅ. ἐξεπάςητε] “ἀπ}}] σοὺ Πᾶνθ 

σμδιιηθᾶ τὰ ουὖ οἵ γοι. 118 
τοδαϊηρ 15 ἀπ ἴο Ηδϑίηοτῇ ; [88 οἱά 
δαϊοηβ δηἃ ἴῃ6 Ὀθϑῦ 1188. ἢδᾶνθ 
ἐξιάσητα. ἩδίμαονΒ δάμη γ8 16 
οδιηθπάδύϊοη 18 ΘΟ ΤΙηΘα ὈΥ̓͂ 016 1Ώ5. 

7. ἐπειὸὴ εὖ, ἔφη] ῸΣΓ {6 
τορουϊομ οὗ ἔφη ὙΟΒ]ΡΔῸ ΟΠ ρΆΓ6Β 
89 ο, 103 ο, 118 Α. 

8, τὰ τῶν βαρβάρων Γένη] 
ῬΙαιοθΒ ὑγᾶνθὶθ Β8δᾷ οδαβθα ἢ] ἴο 
ἴοση ἃ τηογ6 1106 18] οβϑυχηαίθ οὗ 
ῬδΥ αλλ. ῬΟΒΒΙ Ὀ11016058 ἤδη γᾶ 
τιϑα8] ἴῃ 15 πη6. Οὐμρατθ ἤ6- 
γρεδίίς 499 ὁ εἰ τοίνυν ἄκροις εἰς 
φιλοσοφίαν πόλεώς τις ἀνάγκη ἐπι- 
μεληθῆναι ἢ γέγονεν. ἐν τῷ ἀπείρῳ 
τῷ παρεληλυθότι χρόνῳ ἢ καὶ νῦν 
ἔστιν ἔν τινι βαρβαρικῷ τόπῳ, 
πόρρω που ἐκτὸς ὄντι τῆς ἡμετέρας 
ἐπόψεως, ἢ καὶ ἔπειτα γενήσεται, 
περὶ τούτου ἕτοιμοι τῷ λόγῳ διαμά- 
χεσθαι, ὡς γέγονεν ἡ εἰρημένη 
πολιτεία καὶ ἔστι καὶ γενήσεται γε; 
ὅταν αὕτη ἡ Μοῦσα πόλεως ἐγκρατὴς 
γένηται. Οὗ ϑιυνηνροθύννην 209 Ε. 

11. ἂν ἀναγκαιότερον ͵ ἢ 0 
ΒΟΠΔηχ ὙΠῈΗ Οο: ΒΡ οπι ἄν. Ζ. 
δηαἃ 5, ρον ἂν εὐκαιρότερον “1 Ἑ. 

78 8---80 Ε, 00. Χχν----χχῖχ. ΤῺΘ 
ααρβϑύϊοῃ 15. ὕμθη, ψ]χαῦ Κἰπα οὗ {π]πρϑ8 
ΘΙ 1180016 ἴο αἰββοϊαζοη δηα ννδὺ 818 

ΖΗΤΕΙ͂Ν 

ποὺ δηα ἴο Ὑ Ώ]ΟὮ οἷδδθ ἄοθθ 80ὰ] 
Ραϊουσ ἡ Τὺ ψ ΏΙΟΝ 15. οοιηροβιία 
δηα οομπδιβὺβ οἵ ραυγΐβ τὺ ἀο. ὑ 685 
Ὀ8 τϑβοϊνθα δσᾶϊῃ το ρᾶτύβ; Ὀαὺ 1 
γγ8 δ) αἸβοού ον βοιηθῦμ!ηρ Ἡ Ὠ]ΟΘῊ 15 
Ἰποοιηροβιίθ δηα σιθηουὺ φῬᾶυΐθ 76 
ΤΩΔΥ βαΐβ!γ δίῆσιη ὑῃμδὺ [Π15, 1Γ δῃγ- 
Ὁῖῃσ, 15. πα ]Ί565010016. ΤῸ {Π6 οἸ885 
οὗ Ἱποοχῃροβιΐθθ γα βῃοι]α δβΒΙρ 
δον 15 οοῃδίϑηὐ 86 ΟἤΘΏΡΘΙ688 ; 
ἴο ὑπδὺ οἵ οομηροβιύθβ 811] {Πδὺ 15 6ν6:- 
Ομδησίηρ, ΝΟΥ {818 15. ῬὈΙΘΟΙΒΘΙΥῪ 
γα οοηϑυϊαϊεθ 6 αἰ θυ ποθ Ῥ6- 
ὕνγθθῃ. {ῃὴ6 οοηΐθηΐβ οἵ {86 1468] 8δη6 
οὗ {π6 Ῥῃβῃοιιθηϑ) ϑγουἹα βοϑρθούνο]υ: 
ὕΠη6 1ᾶθᾶ8 δῖθ ἤθη ρθΙθθθ, Β81120]6, 
ΘΡΡΙΘΏΘΙΒΙ0]6 Ὁ Ῥυ16 Ἰη [6 ΠΠρθποθ ; : 
ῬἈΘηομ Θηδ, 16 ΘΟ -ΟΔηρΊ Πρ, Τη8}]- 
014, ΔΡῬΕΘΆΘΗΒ1016 ὈΥ͂ ΤΏΘΥΘ βοηβδίλοῃ. 
Τοῦ 18 ἴοστὰ [86 ἴον θ. [ῃ 6 1 Υ]Β10 16, 
1ῃὴ6 Ἰαύΐοῦ {86 νἱβῖθ]α σψοῦ]Ἱα,: ἕο 
ὙΏΙΟΝ ΒΡΏΘΥΘ 51Π8]}] νγχθ δϑβῖρῃ 808] 
δια ὈοαΥ τρβρθούϊννοιυ ὁ (1) {π6 Ῥοὰν 
ἴθ. ΨΙΒ1016, [886 80] 15. Ἰην]51016 : (2) 
θη. Ππ6 50] Δρρυθῇθῃσβ ὈΥ ΤΘΘῺΒ 
οἵ 6 ῬὈοΟΟΙΥ βθηβθ8, 58ὴ6 ἀθα]5 ψΊ 
{86 Θνϑ-ομϑηρίηρ 816 15 Π6 561} Β]16α 
ἢ οοηΐβίοη δηα ΠΟΘΙ ΔΙΌ ; 
ΔΘ 806 ΔΡΡυθ θη δ ὈΥ ΒΘ. 5611, 586 
46815. νι ἢ σμϑηρθ]θθθ, πα ΟΡ 
ΟΥ̓ ΤΘΠΘΟΙΟῺΒ ΔΥ6 οοηδίδη 86 ΒΌΧΘ: 

(3) σγθῃ 508] δηα Ὀοᾶν 816 ἰορϑῦμαῃ, 
ἴῃ68 80] 15 τηϊβίγοϑθθ, [ῃἢ8 ὈοάΥ 185 
βούνδηὺ ; δηᾶ ἴο σοιῃτηδηα 15 [86 

ἑαπούΐοη οὗ Ὁῃ6 αἰνίηθ, ἴο ΟΘΥ͂ [5 



γ8] ΦΆΙΔΩΝ 

δὲ χρὴ καὶ αὐτοὺς μετ’ ἀλλήλων: ἴσως γὰρ ἂν οὐδὲ ῥᾳδίως 
εὕροιτε μᾶλλον ὑμῶν δυναμένους τοῦτο ποιεῖν. ᾿Αλλὰ ταῦτα 
κὰν θη, ἔφη, ὑπάρξει, ὁ Κέβης: ὅθεν δὲ ἀπελίπομεν ἐπανέλ-.-- 
Θοῦλκεν, εἴ οοι ἡδομένῳ ἐστίν. ᾿Αλλὰ μὴν ἡδομένῳ γε: πῶς γὰρ 
οὐ μέλλει; Καλῶς, ἔφη, λέγεις. 

ΧΧΝ. Οὐκοῦν τοιόνδε τι, ἢ ὃ᾽ ζωκράτης, δεῖ ἡμχᾶο 

ἐρέοϑαι ἑαυτούς, τῷ ποίῳ τινὶ ἄρα προςήκει τοῦτο τὸ πάθος 
πάεςχειν τοῦ Ὀθιαοκεθάννυσςθαι, καὶ ὑπὲρ τοῦ ποίου τινὸς δεδιέναι 

αὴ πάθη αὐτό, καὶ τῷ ποίῳ τινὶ «οὔ;" καὶ μετὰ τοῦτο αὖ ἐπι- 

ςκέψαςεθαι, πότερον ἡ ψυχή ἐςτιν, καὶ ἐκ τούτων θαρρεῖν ἢ 

δεδιέναι ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς ; ̓ Αληθῆ, ἔφη, λέγεις. ἾἈρ᾽ 

οὖν τῷ «μὲν εὐυντεθέντι τε καὶ ευνϑέτῳ ὄντι φύςει προοήκει 
τοῦτο πάςχειν, διαιρεθῆναι ταύτη ἧπερ ουνετέθη᾽ εἰ δέ τι τυτΓ- 
χάνει ὃν ἀξύνθετον, τούτῳ μόνῳ προςήκει χχὴ πάσχειν ταῦτα, 
εἴπερ τῷ ἄλλῳ; Δοκεῖ κοι, ἔφη, οὕτως ἔχειν, ὁ Κέβης. 

Οὐκοῦν ἅπερ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχει, ταῦτα μάλιοτα 

εἰκὸς εἶναι τὰ ἀξύνοετα, ἃ δὲ ἄλλοτ᾽ ἄλλως καὶ μηδέποτε κατὰ 
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οι μ 

ός ὁ 

{μᾶὺ οὗἨ {86 τηουίϑ]. ἘῸΣ ἔμθβ ἢχθα ὑνϑιαβ Ῥοϊηῦβ οὖ, 1Ὁ ΙΏΘΙΘΙΥ ΒΠΟΥΒ 
{παὖῦ 501 μοι Ἱα 6 χη 1ΏΟΥΘ ΓΘ ΔΒΟΩΒ Μὸ ἀθοῖάθ {ῃδὺ ὑπ6 ΠΟΥ οὗ 

ΒΟὉ] 5. ἴο ὕπΠ8 αἰνίηθ δηα ἤδη ρΘΊ6 88 
Δα 11 5501 16, ὑπ6 ψου]α οἱ 4688 : 
μ8ὺ οἵ ῬΟΑΥ͂ ἴο {π6 τρουΐϑ] δηα σμδηρθ- 
[1] δῃᾷ ἀ]ββο] 16, ὕμ6 ψουῦ]ᾶ οἵ 
Ῥῃθηοπηθηᾶ. Ηρθηοθ Μ7Ὑὰ ΒΠΟΙ]Ἃ ἸΏ} 
πᾶὺ ΜὮ116 (Π6 ῬοαΥ͂ αὐ] οΚὶν ἀθοδῦβ 
188 508] 15 ὩΘΔΙ]Υ 1 ποῦ ααϊύθ 1η6118- 
8010016.0. Απᾶ 8ἃβ δύϑῃ ἃ ὈΟΑΥ͂ ἰμδῦ 
15. ΘΙ ὈΔΙγηθα Ἰαβίβ [Ὁ δὴ ᾿παθῆη]ία 
{1Π16, ΠΟῪ ΤΙ ἸΟἢ ΤΟΥ ΘΔ σ᾽ [ΏΠ6η 
Βῃου ]α στὸ οχρϑοῦ ὑπ6 βοὰ] ἴο Ὁ ὁ 

9, τῷ ποίῳ τινὶ οὔ] οὔ 15 ποῦ 
ἴη {π6 τηϑ85. Ραῦ 88 ΒΌΡΡΙ1Ι6α ὈΥ͂ 
Ἡδπάου. Τῷ 15. σου] ]Υ ὩΘΟΘΕΒΑΓΎ. 

12. καὶ ευνϑέτῳ] 45 Ῥχοΐ. Οθα- 
ᾶὅ65. τϑιηδυῖκθ, συνθέτῳ ἀδηοίθθ [86 
βίαϊθ 1 Οἢ 15 ῃ6 τϑϑαὺ οἵ [86 
ῬΙΌΘΘΒΒ ΘΧΡΙΘΒΒΘΩ͂ ὈΥ συντεθέντι. 
ὙΥΔΡΊΟΥ ὙΨΙΟΠΡΙΥ ἰᾶκοθ φύσει ὙΠ 
συνθέτῳ : 1ὺ ὈδΙομρΒ ἴο προσήκει. 

1ὅ. εἴπερ τῷ ἄλλῳ] 10 15 ἴο 
Ὀ6 πούϊορα ὑπαᾶῦ {86 ργβϑθηῦ 11πὸ οὗ 
δΥσαμηθηὗ 8115 δῦ πού! πρ' ἸΔ018 [81 
οὐδ ὉΠ 150} 1ηρ ἃ ῬΙΟΡΔΌΙΙΥ ὑμδῦ 508] 
15 Πηχηοχίδ! ; δη4 858 Καοῦθβ αἴοι- 

ἀαγ 8016 ὑῃδη Ὀοᾶγν, ποὺ {μπᾶῦ 516 15 
ἸΠ ΠΘΡΘΗΟΙΥῪ δἴθυηδ]. [ΙΟμβί 46: [Π6 
ΟὨΙθ  ᾿πηρογΐδηιοθ οἵ {}18 ραγύ οὗ {Π6 
αἀἸδίορτια ἴο οοῃβίϑὺ 1 [86 ορβῃηΐῃρ ἴὖ 
ΟἾνΘ5. ΤῸ [16 ΟὈ]δοίϊομβ οὐἨ ΚΙ ΤΏ 185 
86 Καῦθβ, Τῇ ΤΌ ΠΊΘΥ Ὀτΐηρβ ἴῃ 8 
ΛΏΘΟΡΥ οὗ 808] ψ  Ϊοῃ ἡγοῦ] Ὅ6 [808] 
ἴο ΡΙαἴοῖβ νίθνν, ὑσθθ 1Ὁ ποὺ τοίαϊαά - 
[06 Ἰαύίου ῃθοθβϑιίαθθβ ῃ6 ἔμπα] 11- 
γοδυσδίϊοη, ὕο ΨΥ ΏΙΟ 1 οοπμορθῖνα {Π6 
Ῥεθδθηῦ δυρυμηθηῦ 15. ΤΩΘΥΘΙΥ Ῥγθ- 
ΠΙΏΙΏΘΥ. Αὖὐ {Π6 5818 {1116 τγθ 8.6 
ἤογΘ ἤγϑῦ δηαθανουχηρ. ὕο ἐπι Ὀ]15} 
ὃ αἸτϑοῦ σοηπηθχίοῃ μαύνγβθῃ {ΠῸ 500] 
Ὡϑύαγα δηα ὑῃδὺ οἵ Π6 1468. 

160. οὐκοῦν ἅπερ ἀεὶ κατὰ ταὐτά] 
ΟἼδηρα 1ἢ 8 Οὐ] θοῦ 15 {μ6 γϑβϑαϊῦ οἵ 
ὈΥΘΉΒΡΟΒΙ ΟΠ, ΘΟΙΏΌΥΘΒΒΙΟΙ,, ΟΥ̓ ΞΘΡ818- 
ὕϊοη οἵ 115 Ῥαγίβ, οὐ' οὗ 1ποῦθᾶθθ ΟΥ 
αἀθοθαθθ ἴῃ {ῃ61} Ὡσροσ. ὔὕὅὔου- 
ΒΘΟΌΘΗΟΙΥ ὑμαῦ ψΏΙΟΩ Δ8. πὸ Ῥαγΐβ 
οδηηοῦ Βα 8 οἤδησθ, Α1] τηδίουἰαὶ 
ὑΠῚηρ8 ἤν Ῥϑιΐβ, ὑπμουθίοσα {μ6 
ἸΤηγη δ 6 Υ181 οἸ]θοΐβ οὗὐἨὁ γϑᾶβοῃ. 816 
8]Ο ΠῚ 6 ΘΗΔΏΡΌΪ]ΘΒΒ. 

Ιιο 
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48 ΠΛΆΤΩΝΟΟ [79 

Ἴωμεν θή. 
9 ἊἋ Θ Φ 

αὐτὴ ἡ οὐσία 

ταὐτά, ταῦτα δὲ ούὔνϑετα ; Ἔμοιγε δοκεῖ οὕτως. 

ἔφη, ἐπὶ ταὐτὰ ἐφ᾽ ἅπερ ἐν τῷ ἔμπροςθϑεν λόγῳ. 
ἧς λόγον δίδοχλεν τοῦ εἶναι καὶ ἐρωτῶντες καὶ ἀποκρινόλκενοι, 

πότερον ὡςαύτως ἀεὶ ἔχει κατὰ ταὐτὰ ἢ 

τὸ ἴςον, αὐτὸ τὸ καλόν, αὐτὸ ἕκαστον ὃ ἔςτιν, [τὸ ὄν, μὴ 
ποτε μεταβολὴν καὶ ἡντινοῦν ἐνθέχεται; ἢ ἀεὶ αὐτῶν ἕκαστον 
οι 97 Ἀ μὰ 9 » . 8 4 - Ά Ἂ φ Ἁ 947 

ὃ ἔςτι, μονοειδὲα ὃν αὐτὸ καθ᾽ αὑτό, ὡςαύτος κατὰ ταὐτὰ ἔχει 

καὶ οὐδέποτε οὐδακῆ οὐδαμῶς ἀλλοίωςιν οὐδεμίαν ἐνδέχεται ; 
Ὡεςαύτωο, ἔφη, ἀνάγκη. ὁ Κέβης, κατὰ ταὐτὰ ἔχειν, ὦ (ζώκρατεα. 

τί δὲ τῶν πολλῶν [καλῶν], οἷον ἀνορώπων ἢ ἵππων ἢ 
ἱματίων ἢ ἄλλων ὡντινωνοῦν τοιούτων, ἢ ἴεων ἢ καλῶν ἢ 

πάντων τῶν ἐκείνοις ὁλιιωνύμων ; ἄρα κατὰ ταὐτὰ ἔχει, ἢ πᾶν 
Φ 7 .} 4 9 .} Ἂ [. ΄“ Φ 9 γά 9 ΄ 

τοὐναντίον ἐκείνοις οὔτε αὐτὰ αὑτοῖς οὔτε ἀλλήλοις οὐδέποτε. 

ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδαλῶς κατὰ ταὐτά; Οὕτως, ἔφη ὁ Κέβης: 

οὐδέποτε ὡςαύτως ἔχει. Οὐκοῦν τούτων μὲν κἂν ἅψαιο κἂν 
4 [ “ “7 Φ 77 4 ΡΝ Ν Ν Φκν 
ἴδοιε κἂν ταῖα αἀλλαιῖς αἰςϑήσεοιν αἴσϑθοιο, τῶν ὃὲ κατὰ ταὐτὰ 

ἐχόντων οὐκ ἔστιν ὅτῳ ποτ᾽ ἂν ἄλλῳ ἐπιλάβοιο ἢ τῷ τῆς θιανοίας 
λογιωχῷ, ἀλλ᾽ ἐστὶν ἀειδῆ τὰ τοιαῦτα καὶ οὐχ ὁρατά: Γαντά- 
παειν, ἔφη, ἀληθῆ λέγεις. ᾿ 

ΧΧΝ]. Θῶμεν οὖν βούλει, 

4. 9 

ἢ ἄλλοτ᾽ ἄλλως; αὐτὸ. 

ῶ, ἐν τῷ ἔμπροσθεν λόγῳ] 7ὅ ν. 
8, ἧς λόγον δίδολιεν τοῦ εἶναι] 

“85 ὙΈΟΒΘ ῬΥΙΠΟΙΡΙΘ 716 αββῖρη ραϊηρ, 
λόγον -- 15 ἀο ἢ 1 Π]10Ω, ἜΠ ΕΝ τοῦ 
εἶναι 15 ἀδδουρῦνα ρσϑηϊθῖνα ἴον 
λόγον. Μϑεᾶνϊρ Ῥτοόροβθβ τὸ εἶναι, 
ΒΟ. ϑομδη δάορίθ: ὑτπῦ [η8.Ψ 
ΔαΙΒΟΥΟΥ 15. ΘΕΘΓΘΙΥ δραϊηϑῦ Π]1ὴ, 
Θη ἃ {πθιθ 15 τὸ 168] αἰ] α]ῦΥ 1πὶ [Π8 
σρηϊθνο. Ηρ ἃσδίθ ὸὸ δπᾶγθ ὃ 
τη κοα δββοοϊαίϊοη οὐ ᾧΠ86 1468] 
ΤΏΘΟΥΥ ἢ {88 δΟΠΨΘΥΒΘΠΟΉ8Ι 
τηρμοᾶ, 

10. τῶν πολλῶν [καλῶν] κα- 
λῶν ἰΒ 8π ΟὈνιοαβ 1ὨΓοΡο δῖοι : 
76 ἃ16. Ὠοὺ ΘΟΠΟΘΙΠΘα ΤΉΘΙΘΙΥ ΜΙ 
Ῥθϑα 1] ρδΡύϊοι 878 ; 86 ῬΥΘΒΘΏΙΥ 
γα πᾶγα ἢ ἴσων ἢ καλῶν ἢ πάντων 
τῶν ἐκείνοις ὁμωνύμων, “811 [86 
Ῥδγύϊουϊατθ ψΒΙΟῆ 58.816 [8 ὩδΙη6 
ΟΥ τὴ6 1ἅ6885.᾽ ΤὴΒ ῬΆΤΊΛΟ]ΑΤΒ δ. 6 
ὁμώνυμα 85 Ὀοΐηρ ΘΟΡΙΘ68 οἵ [88 164688 : 
866 ϑορίδε 224 8 μιμήματα καὶ 
ὁμώνυμα τῶν ὄντων ἀπεργαζόμενος 
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ἔφη, δύο εἴδη τῶν ὄντων, τὸ 

τῇ γραφικῇ τέχνῃ ΟἿ Τήπιασιιε 
41 Ο. 

18. οὔτε αὐτὰ αὑτοῖς] “ὕποὸν 
ἩΓΟΥ͂ ΘΥ̓ΟΡ ῬΙΌΒΟΙΥΘ ΔΗΥ͂ σοηβίθηῦ 
Το]αίίοη οἰὔμοι ὕο ὑῃϑιηβθίναθ οὐ [οὸ 
ΘΔ 0 οὐμου. ΤῊΪΒ. 15 ὁη6. οὗ χηδηῦ 
Ῥᾶβθᾶσθθ 10 50 {μ8ὺ ῬΡ]δίο 
ὉΠΟΥΟΌΡΉΙΪΥ δοοορίθα [Π6 ἀοούτγ!η65 οὗ 
ἩΘιδκΚΙθιΐοβ πα Ῥγούαρογδβ 50 [87 δ8 
Τοραγαβ [Π6 τηϑύου δ] σου]. 

14. οὕτως, ἔφη ὁ Κέβης] Ζ. 
δι δῦ. πᾶν οὕτως αὖ, ἔφη, ταῦτα, 
ὁ Κέβης. 

17. τῷ τῆς διανοίας λογιωιχῷ] 
ΟΕ Ρμαοᾶγιις 94 0 ἀχρώματός τε καὶ 
ἀσχημάτιστος καὶ ἀναφὴς οὐσία, 
ὄντως οὖσα, ψυχῆς κυβερνήτῃ μόνῳ 
θεατὴ νῷς. 866 8150 Τίηιασιις 98 Α. 

20. ϑῶλιεν οὖν βούλει] Ζ. ἃπὰ 
δύ, ἢᾶνα εἰ ἱ βούλει. 

τὸ μὲν ὁρατόν, τὸ δὲ ἀειδές] 
Οὐτρᾶγο ὑπ6 αἰνίβιοι οὗ [86 πηΐνθυβα 
ἰπίο ὁρατὸν δῃᾷ νοητὸν ἴῃ Ποριδίϊε 
ὅ09 Υ. 
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χκὲν ὁρατόν, τὸ δὲ ἀειδέεο: Θῶμεν, ἔφη. Καὶ τὸ κκιὲν ἀειδὲς ἀεὶ 
Ν ς κ᾿ 9᾽ Ἀ ν Ὁ Ν Ζ Ν ο “Γ΄ ἫΝ 

κατὰ ταὐτὰ ἔχον, τὸ ὃὲ ὄρατὸν μηδέποτε κατὰ ταὐτά; Καὶ 

τοῦτο, ἔφη, ϑῶμεν. Φέρε δή, Η δ᾽ ὅς, ἄλλο τι ἡμῶν αὐτῶν 

τὸ μὲν εὔὥμά ἐστι, τὸ δὲ ψυχή ; Οὐδὲν ἄλλο, ἔφη. Ποτέρῳ 
οὖν ὁμοιότερον τῷ εἴδει φαῖεν ἂν εἶναι καὶ Ξυγγενέςτερον τὸ 
εὥμα; ΓΙαντί, ἔφη. τοῦτό τε δῆλον, ὅτι τῷ ὁρατῷ. Τί δὲ ἡ 

’ [1 χ. 9 Φ 27 5 φ Θ Φ . 7 Γ 7 

ψυχή ; ὁρατὸν ἢ ἄειδέεο; Οὐχ ὑπ’ ἀνορώποῶων γε, ὦ ζωύόκρατες, 
ς᾽ Φ Ν Φ “ Ν Φ χ Ν Ν Ἀ “- ΡΥ Φ ΄ 
ἔφη. ᾿Αλλὰ Ἡμεῖς Γε τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ΜῊ τῇ τῶν ἀνθρώπον 

φύςει λέγομεν: ἢ ἄλλη τινὶ οἴει: ΤῊ τῶν ἀνορώπων. Τί οὖν 
περὶ ψυχῆς λέγοχεν ; ὁρατὸν ἢ ἀόρατον εἶναι; Οὐχ ὁρατόν. 

᾿Ἀειδὲσ ἄρα; Ναί. Ὁμοιότερον ἄρα ψυχὴ οςὥὠματός ἐςτιν τῷ 
. φ »μ ἊἋ Ν “ΜᾺ Θ “Ἢ Ὁ Φ 7 κᾺ ᾽’ 

ἀειδεῖ, τὸ ὃε τῷ ὁρατῷ. Γίᾶςα ἀνάγκη. ὦ (ωώκρατες. 

ΧΧΝΊΙ. Οὐκοῦν καὶ τόδε πάλαι ἐλέγομεν, ὅτι ἡ ψυχή, ὅταν 

κὲν τῷ Ἵεώχματι ΠροςχΧρῆὴται εἰς τὸ «σκοπεῖν τὶᾷ ἢ ὀιὰ τοῦ ὁρᾶν ἢ 

διὰ τοῦ ἀκούειν ἢ δι᾽ ἄλλης τινὸς αἰςϑήςεους--- τοῦτο Γάρ ἐςτιν 

τὸ διὰ τοῦ εὔματος, τὸ ὃι᾽ αἰεϑήςεων Ἴκοπεῖν τι----, τότε κχὲν 

ἕλκεται ὑπὸ τοῦ εὥματος εἰα τὰ οὐδέποτε κατὰ ταὐτὰ ἔχοντα, 

καὶ αὐτὴ πλανᾶται καὶ ταράττεται καὶ ἰλιγγιᾷ ὥςπερ μεϑύουςα, 
Θ᾽ 4 Φ ΄ 4 8 Τά - ΝΥ Φ 

ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη ; Πάνυ σε. Ὅταν ὃέ γε αὐτὴ κα 

αὑτὴν «κοπῇ, ἐκεῖςε οἴχεται εἰς τὸ καθαρόν τε καὶ ἀεὶ ὃν καὶ 

ἀθάνατον καὶ ὡςαύτως ἔχον, καὶ ὧς ευτγΓένῆς οὖςα αὐτοῦ ἀεὶ 

μετ᾽ ἐκείνου τε γίγνεται, ὅτανπερ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν γένηται καὶ 

οὗ ἀθαθῃ δηα ὩΟ ΣΟῚ 685, 15 [Π6 Γϑοίοη 
οὗ {γπ6 Θχίβϑύθηοθ 8ΔΊομθ. Τὺ Πα α1α 
οοηπθοῦ 0Π6 ὍγΟΥΒ. 15. οἶδ ἔγοιη 80 
Ὁ, 81 6, 1ῃ βρι[6 οἵ Ογαΐξμζις 404 8. 

139. πάλαι ἐλέγοχκεν] 65 8 [01]. 
16. τότε μὲν ἕλκεται] “{ῃθὴ 

816 18 ἀγασσθα ὈγΥ Ὁπ6 ὈΟΔΥ ϑιηοηρ 

ὃ. ἄλλο τι ἡμχῶν αὐτῶν) “οἵ 
ΟΌΤΒΘΙνΟΘ. 156. ποὺ Οὴ6 ρᾶτῦ ὈΟΟΥ͂, ὕΠ6 
ΟὔΠΘΥ 5080] ἐ’ [1 ἀρτθο ψΊ ἢ Ποϊπαοτῇ 
86 Αἰ] ]αατα ἴῃ ῥα κίπρ ἡμῶν αὐτῶν 
ἢ τὸ μὲν. . . τὸ δέ. Αϑὸ ψου]ὰ 
Ἰοῖη τὖ ψιῦ ἄλλο τῷ,φ οὐ. δοοοπηῦ 
οἱ ὕμβ σϑρὶυ, οὐδὲν ἄλλο. ΒΒαΐ 
ὙὙΩΥ Β5ῃοι]α βρ60181 δι ρ 8518 6 
1418 οὐ {6 δχῃϑαβίνθηθαβ οἱ {6 
αἰνίβίοι ἢ 

10. οὐχ ὁρατόν] Νὸ ἀἰβυϊπούϊοι. 
15 Ἰηὐθη θα Ὀούσχεθηῃ οὐχ ὁρατὸν ἀπ 
ἀειδές, ῬΙαίο 85 τηϑᾶθ 15 αἰ νι: βίοι. 
Ἰηῦο ὁρατὸν δηᾶ ἀειδές, δηἃ 51η08 
ΒΟ] 15. ποῦ ὁρατόν, 1ὖ 15 ἀειδές, Νὸο 
αἀοαδῦ {Π8 τηοῦϊνο 10 164. Ῥ]αΐο ὕο 
ὁμοοβα ἀειδὲς Ἰηδύοα οὗ [π6 ἀϊγθοῦ 
ΨΟΙΌΔΙ ορροβίία ἀόρατον ψὰ58 ὑῃ8 
ΘΙ Ο]ΟσΊΟ81 οοηποχίοῃ οὗ {Π6 ΤΟΥ ΠΟΙ 
ὙΠ “Αἰδης : δ8 1ἢ μ6 ψου]Ἱᾶ 58 
ὑμᾶῦ Αιδης, ἴδν' ἔγοτα Ῥϑίηρ' [Π8 δροᾶβ 

ῬΏ]η)ο5. ὑμαῦ δΛ6. ὭΘΨΟΙ οοηδίδηϊ, δη6 
506 Π6Υ561} Ἰοβ68 6 ΨΥ Θηᾷ 15 ΠΠ]οά 
γι ἢ σΟὨ ΒΟ. 84 αἸΖΖίηθβθ, [1Κὸ 
Οὴθ ὑμαὺ 1ῖ5 ἀγῇηῖκ : ἴον οἵ ϑποῇ 

δῦ 6 816 ὕΠ6 {1} 98 {Π|΄ 8Π6 ο,ΔΒΡ5.᾽ 
τοιούτων -- πλανωμένων εἷς., οἵ, δὅ8 
Ῥ. ΡΙδΐο τηθϑῃ8 {ῃδὺ 6 η. {Π6 5οᾺ] 
Τ8 Κ65. ΠΟΥ Ἰηνθϑυσαϊοηβ Ὁ ὑΠ6 814 
οἵ {Π6 Ῥοάγ, 586 ᾿ΘΟΘΘΒΆΡΙΥ 15. ὁοῃ- 
ΟΘΡμ6α ὙΠ Β6η51016 ῬΘΠΟΠΒΊΘΩΒ ; 
δ βίποθ 0686. ῃᾶνα ποὐῃϊηρ βία Ὁ ]6 
ΟἹ ΒΌΧΕ ἴῃ ᾧῃθτῃ, {Π6 16 15. ἃ Ππκ6 τγδῃΐ 
οὗ ΒΔ ΌΙΠ ἃπα σοΥα] Ὁ ἴῃ ΔΟΡῚ 
ῬΘΤΟΘΡΊ1ΟΏ5. 
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ἐξῇ αὐτῇ, καὶ πέπαυταί τε τοῦ πλάνου καὶ περὶ ἐκεῖνα ἀεὶ κατὰ 

ταὐτὰ ὡςαύτουα ἔχει, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη. καὶ τοῦτο 

αὐτῆς τὸ πάθημμα φρόνησεσις κέκληται: ΓΙαντάπαςιν, ἔφη. καλῶς 

καὶ ἀληθῆ λέγεις, ὦ ζώκρατεο. ΠΙοτέρῳ οὖν αὖ «οἱ δοκεῖ τῷ 
εἴδει καὶ ἐκ τῶν ἔμπροςθϑεν καὶ ἐκ τῶν νῦν λεγομένων ψυχὴ 

ὁμοιότερον εἶναι καὶ Ξυτγτγενέςτερον ; ΓΊᾶς ἄν μοὶ δοκεῖ, ἢ ὃ᾽ ὅς, 

ευγχωρῆςαι, ὦ ζώκρατεος, ἐκ ταύτης τῆς «μεθόδου, καὶ ὁ δυομα- 

ϑέςτατος, ὅτι ὅλῳ καὶ παντὶ ὁκμοιότερόν ἐστι ψυχὴ τῷ ἀεὶ ὡςεαύτως 
ἔχοντι ἀθλλον ἢ τῷ μῆ. Τί δὲ τὸ εὦμα: τῷ ἑτέρῳ. 

ΧΧΝΤΙ. “Ὅρα δὴ καὶ τῆϑε, ὅτι, ἐπειδὰν ἐν τῷ αὐτῷ ὧδει 

ψυχὴ καὶ οσὥχια, τῷ μὲν δουλεύειν καὶ ἄρχεςθαι ἡ φύσεις προς- 

τάττει. τῇ δὲ ἄρχειν καὶ δεσπόζειν: καὶ κατὰ ταῦτα αὖ πότερόν 
ςοἱ δοκεῖ ὅμοιον τῷ ϑεΐῳ εἶναι, καὶ πότερον τῷ ονητῷ; ἢ οὐ 

1, καὶ πέπαυταί τε τοῦ πλάνου] 
ρῇῃ8. Πᾶ5. τεϑοὺῦ ΠΠΌῚ] ΠῸῚ ΔΠαοΥηρ, 
δια ἴῃ. ἀνθ ]]ὴρ ὙΠῸ ὑῃθηλ 158. ΘΥΟΥ 
οοῃϑύαι, 51106. ᾧῃ6 ὑμηρθ ὑπᾶὺ 5116 
ΟΥ̓ΔΒΌΒ. 86 οοηδίθην. ὅο 1ὴ Ποριδῖῖο 
500 σα 1ὖ ἰδ βεϊἃ οὗ ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡ 615, εἰς 
τεταγμένα ἄττα καὶ κατὰ ταὐτὰ ἀεὶ 
ἔχοντα ὁρῶντας καὶ θεωμένους οὔτ᾽ 
ἀδικοῦντα οὔτ᾽ ἀδικούμενα ὑπ᾽ ἀλλή- 
λων, κόσμῳ δὲ πάντα καὶ κατὰ 
λόγον ἔχοντα, ταῦτα μιμεῖσθαΐ τε 
καὶ ὃ τι μάλιστα ἀφομοιοῦσθαι. 
ἘῸΣ πλάνου σοΥΡΆ 76 αγηιθγυαθ5 1838 
Ὁ οὐκ εἰας ἐν τοῖς ὁρωμένοις οὐδὲ 
περὶ ταῦτα τὴν πλάνην ἐπισκοπεῖν. 

ῶ., τοῦτο αὐτῆς τὸ πάθηλια] 
815. οοπαϊθίοι οὗ Ποῖβ 18. 8116 
ΙΒ. ΟἸΨΙΩΡΙΟΘΟΥΌΒ 15 ΤΖὉ0ἢ 
Θχθυοϊβθα 88 ἴο μον φρόνησις οδπι Ὧ6 
ἃ πάθημα, ον 8ῃ. ϑοίίνιν οἵ [Π8 
501 οὐχ 6 αοηῃοίθα ὈΥ̓͂ ἃ ῬΑΒΒΙΥ͂Θ 
ἴω. Βαῦ Αὐϊδύοῦθ, Ὁ} ΟΣ 
οορτήψίοη τὰ Θι ρ μδύ] 0811 ν 8 ἐνέρ- 
γεια, 5808, 46 ατληιὼ ΠῚ ἵν 4298 18, 
εἰ δή ἐστι τὸ νοεῖν ὥσπερ τὸ αἰσθά- 
νεσθαι ἢ πάσχειν τι ἂν εἴη ὑπὸ τοῦ 
νοητοῦ ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον. Α50 
τ ν 4178 14. 1ΤΎΒΚ Βοόνόνοῦ ὑπδύ 
πάθημα ΒοΥΘμλθδμβ πού μἱπρ᾽ το 16 [Π8ῃ. 
ΘΟΠΟΙΠΟΙ : ΘΟΙΏΡΔΥΘ Πἰορυδίδς 511 Ὁ, 
ΨΏΠΘΙΘ ὕΠ6 Το παθήματα 15 δΔΡὈΙ16ἃ 
ἴο ὑπ ἴον τηθηΐδὶ βϑίθθ οουτοϑρομπά- 
Τρ ἴο ὕπ6 ἔοῸΓ βοριηθηΐα οἵ {86 11π: 6, 

7. ἐκ ταύτης τῆς μιεθόδου] 
“πΌΤὰ 1015 ΜᾺ οἵ ΔρΡΡιοδοῖπρ {ἢ 8 
αποϑύϊοη. μέθοδος 15 ἔρδαΌΘΗΌΣ 
τι58α Ὀγ ῬΙαῦο ἴον “ βοϊθ τῆς πχϑυμοά,; 
ΘΒΡΘΟ1ΔΠ1Υ αἸδ]  οῦϊο : οἵ, Ππἰόρυθίλο 510 
Β, «οίειοιϑβ 286 Ὁ. 

8. ὅλῳ καὶ παντί] Ῥγοῦ. Οεᾶ- 
α68. ΧΡ] δῖ “ Ῥού ἴῃ [Π6 σθῆθι 8] δῃᾶ 
ἴῃ. ὕπ8 Ῥδυῦουϊαν" ; ΒΙΟἢ 1 101 15 
ὃ ΠΘΘΟΪ]Θ8Β5. ΤΠ πθπιθηύ. [Ὁ 18. ΟἿ]Υ 
ὃ ΒΌΓΟΩΡ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ἴῸΥ “ ΔΙ οσούμου 
Πα 15. Ὡού ἸΠΠΟΟΙΩΠΊΟΙ : 566 οριθζῖς 
469 ο, ὅ27 ὁ (ἢ [86 δὺ.1616), Ζναυῦβ 
719 8, Ογαΐμίιβ 484 Α. Τὴ [αυύδ 
7894 πὶ χα Πᾶνθ Π6 ΤΌ ΥΘΙΒΘ ΟΥ͂ΘΙ τῷ 
παντὶ καὶ ὅλῳ, δῃᾷ ἴῃ 944 ὁ χε μπᾶ 
ὅλον καὶ τὸ πᾶν ἴῃ φγϑοίβθὶν [88 
βΒΔΙ6 56η86, [}ἡ 7,2)5818 391 Ο15 [Π6 
ΤΟΙΊΔΥΚΘΌ]6 ῬΏταβο ἄἀρά γε ὅλῳ τινὶ 
ἐξαπατώμεθα : 

10. ὅρα δὴ καὶ τῇδε] ΑΥδΣ 
Βῃονίηρ ὑμδῦὺ 0Π6 501} Υγθβθυ 0165 [Π8 
Ιᾶθα5 (1) ἵπ μ6' 1ιν]ΒὈΠΠ1ὺν (2) ἴῃ 
ὮΘΥ δδηῖῦν ἴο ὕΠ6 ΘΠ ΡΘ]685, νυ Πονν 
ΟΟΙὴβ ἴο ὕμπθ Ἰ᾿αϑὺ φῬίθοθ οἵ δυϊάθῃορ: 
ὑμῦὺ 5ῆὴ6 15. ΤρΙϑῦσοϑθ ΟΥ̓ΟΥ 86 ὈοαΥῪ 
81 565 1ὖ 85. 8 βίδνο, Οἱ ΖΤύποασιι 
84 ὁ γενέσει δὲ καὶ ἀρετῇ προτέραν 
καὶ πρεσβυτέραν ψυχὴν σώματος ὡς 
δεσπότιν καὶ ἄρξουσαν ἀρξομένου 
ξυνεστήσατο. 

18. θείῳ .. . θνητῷ Βεῖον, 
80 Β, ὅἵἷὲε ἢν δ σοπύγαβὺ θείῳ---- 

8ο 
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ὁοκεῖ ςοἱ τὸ χκὲν θεῖον οἷον ἄρχειν τε καὶ ἡγεχλονεύειν πεφυκέναι. 

τὸ δὲ ονητὸν ἄρχεςθαί τε καὶ δουλεύειν ; Ἔμοιγε. ΠΙἊοτέρῳ οὖν 
ἡ ψυχὴ ἔοικεν ; Δῆλα δή, ὦ ζώκρατες, ὅτι ἡ κκὲν Ψυχὴ τῷ θείῳ, 
τὸ δὲ σῶμα τῷ ονητῷ. (κόπει δή, ἔφη, ὦ Κέβης, εἰ ἐκ πάν- 
τῶν τῶν εἰρμημλένων τάδε ἡμῖν ξυχιβαίνει, τῷ μὲν ϑείῳ καὶ 
ἀθανάτῳ καὶ νοητῷ καὶ »ονοειδεῖ καὶ ἀθιαλύτῳ καὶ ἀεὶ ὡςαύτως 
κατὰ ταὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ ὁμοιότατον εἶναι ψυχήν, τῷ δὲ 

ἀνορωπίνῳ καὶ θνητῷ καὶ πολυειδεῖ καὶ ἀνοήτου καὶ διαλυτῷ 

καὶ μηδέποτε κατὰ ταὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ ὁμοιότατον αὖ εἶναι 
ΓΥ 

οὥμα. ἔχομέν τι παρὰ ταῦτα ἄλλο λέγειν, ὦ φίλε Κέβης, ἡ 
οὐχ οὕτως ἔχει; Οὐκ ἔχομεν. 

ΧΧΙΧ. Τί οὖν; τούτων οὕτως ἐχόντων ἄρ᾽ οὐχὶ «ελματι 
Ἃ Ἁ ΄ ’ ,Ὃ Ἀ μὰ Ἃ Υ͂ Φ ΄ 

κὲν ταχὺ διαλύεςθαι προςήκει, ψυχῇ ὃὲ αὖ τὸ παράπαν ἀδιαλύτῳ 
ϑ' 6Ὰ Φ ΄ ΄ “Ὁ Ἁ 2 Φ . ἊΝ Φ' 97 

εἶναι ἢ ἐγγύς τι τούτου; Πῶς τὰρ οὔ; Ἐννοεῖς οὔν, ἔφη. 

ἐπειδὰν ἀποθάνῃ ὁ ἄνθρωπος, τὸ μὲν ὁρατὸν αὐτοῦ, [τὸ «εὥμα.] 

καὶ ἐν ὁρατῷ κείμενον, ὃ ὃ: νεκρὸν καλοῦχεν, ὦ προεήκει 
ὀιαλύεοθαι καὶ διαπίπτειν, οὐκ εὐθὺς τούτων οὐδὲν πέπονθεν, 

ἀλλ᾽ ἐπιεικῶς εουχνὸν ἐπιμένει Χρόνον, ἐὰν μέν τις καὶ χαριέν- 

ἀνθρωπίνῳ : Ῥὰὺ {π6 Δι 1 0Πι6818 θεῖον Ἰ06]ῖθνθ, ἀνόητος Ῥ681}8. ΠΟΎΟΤΘ 6156 ; 
-- θνητὸν οοουγβ Τύηναθιϑ 69 Ο ἃπα ἢ. [ὖ 156. Πονγθυθν Ῥ]δοθᾶ Ῥεγομπα ἀουθί 

7. ὁμοιότατον εἶναι Ψυχήν) Υ νοητῷ ἴῃ [Π86 Ορροβῖζε οδίϑϊορτα, 
Ι Πᾶνα δἀορίθα {Π|5 τθδαϊπρ πούννιθῃ- ὈΥ 810 ΟἸνταρίοάουοθ ΘΡΘΌΡΙν 

βιδηαίπσ ὑμαὺ {Π6 16 15 ΤΩ ἢ ΒΟΤΟΠΡΘΙ ἀπαρυβίδηαθ ὁ 1 6]]Πσθης. ΑἸΟΙΠΕΥ 
πι8. Θα  πουὶὺν ἴον ψυχή. ΒΙΟῊ Κοῆδησ ΤᾺ πϑᾶρθ 15 ὑμδὺ οἵ ἀπίθανος ἴῃ 

Ζ. δἀμᾷ 5. τοίη. ψυχὴ δ Οὐἱν αγηιθηϊαθα 138 ὁ, - “ποθ υ]ο 5. 
θ6 ρομβίσιιβα Ὁ. Βαρριὶγίηρ ξυμβαΐνεις Οὐομῃδίαουίηρ [Π8 Ἔδχϑοῦ σουτθϑροῃᾶβμοθ 
ΔΟΆ] ἢ, ΜΏΙΟΙ 15 1 Ο] ΤΌ Πδιβῃ. οἱὨἨ ΘΥ̓ΘΡΥ ΨΟΥα ἴῃ Οη6 |ἰϑδύ νι {Π6 
ΘΟ ἰηβίϑηοοβ 8ὃ5. ᾿ηυοθιΒ ὅδ αὶ δ Πθ0108] φορὰ ἴῃ {ῃη6 οὔπθοι, 
πολλή τις ἀλογία ξυμβαίνει γίγνε. Ἡεαδηῃ οὐρῃῦ ποὺ ἰο πᾶνε τὶβηθα 
σθαι ἃτα πούῃϊπρ ἴο ὕπ6 ροϊηῦ : β8.οη! ὑπδὺ {Π6 τη88. σᾶνβ αἰσθητῷ. 
ἃ ΘΟΙΒΕ ΠΟΙ. 15 ΘΟΠΙΏΟῺ Θμοιρ, αὖ 14. ἢ ἐγγύς τι τούτου] Ησῖς 
ΠΟΥ γ ἢδνγο τάδε ἃ5. π6 βιθ]θοῦ οὐ [15 ἃ ἀϊἰβύϊηοῦ σοη Θβϑί θη ὑπδῦ [ἢ6 ἔογο- 

ξυμβαίνει. ΟδΠΡΌ611 τῇογθ Ῥ6υῦ]- ροῖπρ 15 ΟὨ]Υ ἃΠ ΒΡΡτοχίτηδίο ἀθιηοι- 
ΠΘΗΌΥ ἀοίοπᾶθ ψυχὴ ὈΥ οἰδίηρ πίγδίϊοῃ : ψγχὲ βᾶγθ τηϑᾶθ οἂδ 8 6886 
Ποριιδῖϊο 617 ὁ τὰ δ᾽ οὖν ἐμοὶ φαινό- οἵ ῬτοΡΔΌΠΙν, πα {πδῦ ἴδ 81]. “ 
μενα οὕτω φαίνεται, ἐν τῷ γνωστῷ 16. ἐν ὁρατῷ κείμενον] “ δι ὑπαία 
τελευταία ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα καὶ ἴῃ [88 τορσίοῃ οὗἉ {Π6 νἱβ1 016. 
μόγις ὁρᾶσθαι, ὀφθεῖσα δὲ συλ- 17. καὶ διαπίπτειν] Ζ. δα 5:0. δᾶᾷ 
λογιστέα εἶναι, ὡς ἄρα πᾶσι πάντων καὶ διαπνεῖσθαι ν᾽ 16} 15 Το ἴῃ [π6 

{ 5 ᾿ Ν “ 2. “2 Ν Ε ᾿ 

αὕτη ὀρθῶν τε καὶ καλῶν αἰτία. οἰναύϊομβ οὗ ϑ5ῥοθαθαβ δηᾷ ἘΠ αΒΘΌΪα5, 
Βαῦ δὐθὴ ἤθῦρο {ῃ6 σομβϑίχιοιοη 15 Ββεῦ ποῦ ἴῃ {π6 Ὀοϑὺ τη85. ΗΘΡΙΔΠΏ 
1685 δ Βῃ. 7 ΒΌΥ ΒΥ “ΠΡΟΥΪ6 ΔῸ δηΐτηϑ δᾶ 

8. ἀνοήτῳ] .6. “ποῦ {Π6 οὐδοῦ οοτραβ ὑγϑηβίϑίδ θ888 δρραιού, 
οὗ Ἰηἰ]]Πσθηθθ᾽: ἃ β6η886 ΜΏ1ΟΣ, Σ 718, ἐὰν λχιέν τις] Τὸ βθεϑιὴϑ ἴῸ 
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τῶς ἔχων τὸ οσὥμα τελευτήςμ καὶ ἐν τοιαύτη ὥρᾳ, καὶ πάνυ 
άλα. ουμπεοὸν γὰρ τὸ εὥμα καὶ ταριχευϑθέν, ὥςπερ οἱ ἐν 
Αἰγύπτῳ ταριχευθέντεα, ὀλίγου ὅλον μένει ἀμήχανον ὅςον 

χρόνον. ἔνια δὲ μέρη τοῦ ςώματος, καὶ ἂν ςαπῇ, ὀστᾶ τε καὶ 

νεῦρα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ὅμως. ὧς ἔπος εἰπεῖν ἀθάνατά 
ἐστιν" ἢ οὔ; Ναί. ἩἪἩ δὲ ψυχὴ ἄρα, τὸ ἀειδές, τὸ εἰς τοιοῦτον 

τόπον ἕτερον οἰχόχμενον γενναῖον καὶ καθαρὸν καὶ ἀειδῆ, εἰς 
“Αἰδου ὧς ἀληθῶς, παρὰ τὸν ἀγαθὸν καὶ φρόνιμον Θεόν, οἵ, 
ἂν θεὸς ἐθέλῃ, αὐτίκα καὶ τῇ ἐμῇ ψυχῇ ἱτέον, αὕτη δὲ δὴ 

ἡμῖν ἧ τοιαύτη καὶ οὕτω πεφυκυῖα ἀπαλλαττομένη τοῦ «οὦ- 

χιατος εὐθὺς διαπεφύςηται καὶ ἀπόλωλεν, ὥς φαςιν οἱ πολλοὶ 
ἄνορωποι ; πολλοῦ τε δεῖ, ὦ φίλε Κέβης τε καὶ (Οιχιαιία, ἀλλὰ 
πολλῷ ἄλλον δ᾽ ἔχει: ἐὰν ὲν καθαρὰ ἀπαλλάττηται, κηδὲν 
τοῦ «ὥματος Ξυνεφέλκουςα, ἅτε οὐδὲν κοινωνοῦςα αὐτῷ ἐν τῷ 

βίῳ ἑκοῦσα εἶναι, ἀλλὰ φεύγουςα αὐτὸ καὶ ευνηθροιομένη [αὐτὴ 

τη6 ὑμδὺ πθρά 1685 αἸΠ οα]Υ ἢ85. θΘΘα 
χαριέντ ως 

ἔχων ΒΠΏΡΙΥ τηθϑιϑ ἡ Βαντὴρ 15 θοαΥ 
ἴῃ ἃ φοοᾶ εἰδίβ,᾽ δηα ἴο 18 τοιαύτῃ 
γοίουβι. [1 τῃ6 ῬΟΑΥ͂ ψοῖ6 ἴῃ ἃ 
Ἀρα την οοπαϊθοη αὖ αἀθαῦ!ι ἃ αὖ ἃ 
ἩρΔ Ων ἃρθ, 10 ψου]α ΠοΙα οαὖ ἸΟΏΡΘΙ, 
βᾶσθ Ρ]αύο, σαϊπδὺ ἋαθοουθοβιθΊοι. 
Μτ. Οὐρο, 1 Π10Κ, 15 αὐ]. οογγθοῦ 
ἴῃ ὑχπδηβίαῦϊηρ : “1 8. τϑῃ α16 ψ] ἢ 
Ὧ15 ὈΟΟΥ 1) 8ἃ ΨΙΡΟΥΟΙΒ βίϑίθ δηα 
αὖ ἃ ὙἹΘΟΙΟῸΒ Ῥουοα οὗ Ἠ15. 116, ἃ 
ΨΟΤῪ ΘΟΠΒΙΔΘΤΘΌ]6 ὑπ6 ᾿πάθοα. ΤῊΘ 
[ο]]ονσίηρ βθηΐθμος συμπεσὸν. 

. χρόνον ἴ5 Ὀγϑοκοίοα ὈΥ̓͂ ΞΟ, δη2 δου 
ΑοὖἪ [566 τὸ βυΐποιθηῦ γϑϑβοῦ ΤΟΥ 

ἀοίϊηῃρ 80; ὑμ6 γὰρ 18 ΟΟΥ ΔΙΗ]Υ ποῦ 
᾿ΨΕΟΙΥ͂ ΟὈνίουβ, Ὀτιῦ Τὺ ὍΘ. ΘΧΡ]διηθα 
ὑμπι5, “(ΠΟΥ 15. 0818 {88 βίχοηῃηραϑῦ 0886,) 
[0 11 ἃ ὈΟΟΥ͂ 18 Θῃ θΔ]τη66, 1Ὁ ΤΘΠΊΔΙ15 
ΠΘΑΙΙΥ ὙὙΠ016 [Ὁ 8ὴ ἸΠΟΥΘα10]6 {ϊχηθ.; 
ΗΠ υβομῖσ Ὀτϑοϊζοίβ ὥσπερ. ταρι- 
ευθέντες : ΨΘΥΥ ΒΌΡΟΥ που] γ. Ῥ]αΐο 

5805 (1) ὕη6 ὈοάΥ οὗ 8 ὨΘΑΙΡΠΥ τηϑα 
0 ἋἼ6Ὰ5 1η [Π6 φῬεῖτηθ οἵ 11{6 Ἰαβύβ ἃ 
σοοα ΜΨΏ116, (2) δὴ ἘΠΡΥΡΕΘΙ ΤΩ ΠΙΏΤΩΥ͂ 
Ἰαϑύβ 8δὡὴ ᾿παοῆηϊθθ πη6, (98) θνϑῃ 
ιν ῃηοῦῦ 0815 ΒΟΙῚ 6 ῬδῚβ οἵ 0η6 ΠΌχηΔΗ 
ἔγτδηλθ 806 δἰπηοδὺ 1παθδύ οί Ὁ16. 

ἉἈ “1 4. καὶ ἂν ςαπῇ] 10. τὸ ἄλλο σῶμα. 

7. εἶς “Αιδου ὡς ἀληθῶς] Τὸ 
Ηδάθθ ΥἹΡ ΟΥ πϑιηθᾶ, [ῃΠ8 δροᾶβ οὗ 
ὕπ6 πηβθθη. ΟἿ, Θογσίαβ 498 8. 

80 Κ---8ὃ] Ε, (6. ΧΧΙΧ, ΧΧΧ. 6 
οδϑηηοῦ ὕπθῃ Ὀθίθνθ ὑμαὺ ῃ6 80Ὰ] 
ΜΘ 56 Ἰοᾶνοβ ὕΠ6 ὈΟὰγ 15 βοδίϊαυθα 
δηἋ ΑἸΒΡΕΙΒΘΑ͂ ; ϑγ, 1 8ὴ6 αἀθρδυΐβ 
Ῥὰγ δῃὰ πηίαϊπϊοα οἵ {μ6 Ῥοᾶν, 
ὈΘΟδΊ86 5η6 Ὧδ5. ΠΘΥΘῚ Ψ1]1η9]ν ἢ6]4 
ΘΟΙΜΙΏ ΠΟΙ. ἢ ἰὖ ἀαγηρ 11{6, 5.6 
15. ἴτεϑθα ποτ 108 1011165 8) 4 ῬΑΒΒΙΟῺΒ 
δια Υοϑοῆ 68 {Π6 δοᾶα οὗ {Π6 Ἰην 151016, 
ΠΘΙ8 5Π6 ανγ6115 σι} [ῃ6 σοάβ ἴου 
Θγθυ. Βαυὺ 1 8ὴ6 ἢδὰβθ Ῥθθὴ {88 
ΘΟΙΏΡΔΏΙΟΝ οὗ 86 Ῥοᾶν, βῃδυίηρ 18 
ῬΙθαβισαβ ἅμα αοδῖροθ δηα {πὶ ΚΊηρ 
Γμαῦὺ 8100 6 ἴο 6 768] ὑυ 16 ἢ 5886 68 
ΔΌΡΙΘΠΘμα ὉΥ͂ 1ῦ, [Π0η 5186 ἀδραγίβ 
ἰατηΐβα δηα οἸοσρθα ἢ [86 τηϑύθ 118] : 
Δ 1ἢ [δῶν οἵ 086 νἱθν]θϑθ. ΤΘΡΊΟΙ, 
γγοισῃθᾷ ἀονῃ ὈΥ Π6Ρ ΘΑΥΩΥ͂ Ἰοδᾶ, 
5ὴ6 ΗΒ ἀρουῦν ᾧῃ86 νἱβὶθ]6 ψου]ᾶ, 
Ἤρηοθ 1ὖ 15 ὑμδῦὺ »ομοβίβ ἃ᾽6. 566} 
διοσὺ ῬΊδΔΟΘΒ οἵ ὈΌ718] ; ΓΠ6Υ 816 50 ἢ 
ΘΥΌΒΒ ΒΌΙΓΙΒ 88 οδητοῦ Υ186 ἔρΡομ ΘαΥ ἢ, 
Ὀαὺ 8 ον δρουὺ 10, ἈΠῚ1] [ῸΡ ὑποὶν 
ἴον οἵ [86 χτηδύθυια! ὑΠ6Υ ομθ6 ΠΊΟΥΘ 
ΘῃὗΟ ἃ ὈΟΟΠΥ͂ [ΟΥΊΩ. 

1ὅ. καὶ αυνηϑροιομένη] Βόμδῃ2 
Ὀγδοκοίβ (ἢ 6βα σγορᾶβ, αῦ [Π6Ὺ 86 ΪἿῺ 

15) 
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εἰς αὑτήν]. ἅτε μελετῶςα ἀεὶ τοῦτο --- τοῦτο δὲ οὐδὲν ἄλλο 

ἐστὶν ἢ ὀρθῶς φιλοοοφοῦςα καὶ τῷ ὄντι τεθνάναι μελετῶςα 
[ῥᾳδίως] ἢ οὐ τοῦτ᾽ ἂν εἴη μελέτη Θϑανάτου ; ΓΠΙαντάπακεί Γε. 

Οὐκοῦν οὕτω «χιὲν ἔχουςα εἰς τὸ ὅχκοιον αὐτῇ τὸ ἀειδὲς ἀπέρ- 
Χεται, τὸ ϑεῖόν τε καὶ ἀθάνατον καὶ φρόνιμον, οἷ ἀφικομένη 

ὑπάρχει αὐτῆ εὐδαίμονι εἶναι. πλάνης καὶ ἀνοίας καὶ φόβων καὶ 
ἀγρίων ἐρώτων καὶ τῶν ἄλλων κακῶν τῶν ἀνορωπείων ἀπηλ- 

λαγμένη, ὥςπερ δὲ λέγεται κατὰ τῶν κεκχυημένων, ὡς ἀληθῶς 

τὸν λοιπὸν Χρόνον μετὰ τῶν ϑεῶν διαγούςῃ οὕτω φῶλχιεν, ὦ 

Κέβης, ἢ ἄλλωο; 

ΧΧΧ. Οὕτω νὴ Δία, ἔφη ὁ Κέβηα. 

αομένη καὶ ἀκάθαρτος τοῦ «ςὥματος ἀπαλλάττηται, ἅτε τῷ 
εοὐμκατι ἀεὶ Ξυνοῦςα καὶ τοῦτο Θσεραπεύουςα καὶ ἐρῶςα καὶ 

Γεγοητευμένη ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑπό τε τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἡδονῶν. 

ὥςτε μηδὲν ἄλλο δοκεῖν εἶναι ἁληϑὲς ἀλλ᾽ ἢ τὸ ςωὐματοειδές, 
οὗ τις ἂν ἅψαιτο καὶ ἴδοι καὶ πίοι καὶ φάγοι καὶ πρὸς τὰ 
ἀφροδίεια χρήςαιτο, τὸ δὲ τοῖα ὄλιμασι «οκοτῶδες καὶ ἀειδές, 

νοητὸν δὲ καὶ φιλοςοφίᾳ αἵρετόν, τοῦτο δὲ εἰθιαλλχένη «χἱςεῖν τε 
καὶ τρέμειν καὶ φεύγειν, οὕτω δὴ ἔχουςαν οἴει ψυχὴν αὐτὴν καθ᾽ 

αὑτὴν εἰλικρινῆ ἀπαλλάξεςθαι; Οὐδ᾽ ὁπωςστιοῦν, ἔφη. ᾿Ἀλλὰ καὶ 

διειληλχαλένην Γε οἷλαι ὑπὸ τοῦ. ςοὐλχκατοειδοῦς, ὃ αὐτῇ ἡ ὁμιλία 

Ἐλν ὃέ τε οἷλλαι ἁκελι- 

16 Ῥοϑδὺ 1τη88., δηἃ 1Τ 866. ῃούδϊηρ 
δοδίπδῦ ὑπο. Ηδθ ογίβ αὐτὴ εἰς 
αὑτήν, ΜΈ ψορὰθ πᾶν τηποῇ 
ΒΠΡ ΉΤΟ Τη5. ΒΌρΡροσί. [ἄπ δνα Ππουρύ 
1ῦ ααΠΠοϊοηῦ ἤο ὈΥδοκοὺ {Π 61. 

9. ῥᾳδίως βανου 5 οἵ {Π6 ΤΙ ΡΊη, 
Πα 1 δᾶνθ [Ὁ] ον ΘοθῆδηΖ δὰ 

ΗΠ τβοησ ἴῃ Ὀτϑοϊκούϊηρ 10. 
7. ἀγρίων ἐρώτων] ΟΥ Μορυῤίϊο 

ὅ72 Β δεινόν τι καὶ ἄγριον καὶ ἄνο- 
μον ἐπιθυμιῶν εἶδος ἑκάστῳ ἔνεστι. 

9. ὀιαγούςῃ] 1 Πᾶνα νϑηΐασθα ἴο 
ἴΌ]Π]1ὸν ἩδίμαοΥ δα ἩἨΠτβομὶσ 1 
τοδάϊησ ἴῃυ5. Τὴθ τη88. ἃ1|1] ἢδνθ 
διάγουσα, ὙΥ 10 πιοβὲ οα]ῦοῦΒ σϑίδίῃ, 
Ῥὰαὺ τ 1 οδηποῦ Ὀδ]ονο ἰπῃδὺ 
ΡΙαῖο ψτοΐθ. Τὸ 15 1416 ο αποῖθ 
ΤἈυΟγαΙΔθ5 γι 42 ὃ 8: [ὉΓ ἴῃ {Π6 
ἢγδῦ Ῥίϑοθ 10 15 ΤΆ8} ἴο δύστιβ ὑπμδὖὺ 8 
οοηϑίγτουοη. ἴουηα 1η ΤΟΥ αΙ 68 18 
ὉΠ Υ Οσ ῬΟΒΒ1016 ἴῃ Ῥ]δίο ; ΒΘΟΟΠΑΪΥ, 
10 15 τοῦ 8 Ῥ8181161] οδθθ6. ὙΥ̓ΒΘΩ 
ΤὨπογα] 65. βὰν Συρακοσίοις κατά- 

πληξις ἐγένετο, ἃ! ΔἰΕΙ ἃ ΒΆΡοΙ- 
αϊηδύθ οἰϑαβθ σϑατηθβ Ὑγ10} ὁρῶντες, 
0Π6 ΒΠ0ο0Κ 15 ποῦ γΘΥῪ ργοϑῦ ; θαΐ [ῃδὺ 
δέ 0η8 τΤοσῦ]αν ἀδῦνοβ εὐδαίμονι, 
ἀπηλλαγμένῃ ΡΊ]αῖο 5ῃοι]α 6πᾷ τ ἢ 
Ὁ}15 ὉΠρΥΔμτηδ 108] διάγουσα 15 ααϊία 
ὃ αἰἤἴουθηῦ ὑμιηρ. Μοῖθ ἴο {ῃ8 
ῬΌΓΡΟΒΘ 16 Ῥγοῖ Οδααρβθ᾽ οἰδαίϊομ. οἵ 
Ρμαράγιβ 341 Ὁ, ψΏΘΙΘ ΠΟΥΘΥΟΥ 
ΘΟΠΔηΖ τοϑάθ λέγονθ᾽ [ὉΓ λέγων. 
Νοῦ ομθ οἵ {88 σοῃβϑίγ οὕ] 5 ροίνϑῃ 1η 
ΒΙΔΔΘΙ], Πιμοδί οΓ Τ1αϊοηιβ ὃ 2171 [0]],, 
δῦ 811 150 1Π65. 818, ΏΙΟΗ 15 ποῦ 8δῃ 
ΘΏϑΟΟΙ απο τὺ 8. 80] θοίβῃ. Τύ δ 
Ὀθθῃ βιιρροβίθα ὕο οοῃπθοῦ διάγουσα 

ἢ ἀπέρχεται, θὰὺ 1 ὑπίπκ [815 15 
ΒΔΙΟΙΥ͂ ῬΟΒΒΙΌ]6. 

16. οὗ τις ἂν ἅψαιτο] ΟἿ 
Τῇηθαοίοίιι5 188 πὶ οἱ οὐδὲν ἄλλο οἱό- 
μενοι εἶναι ἢ οὗ ἂν δύνωνται ἀπρὶξ 
τοῖν χεροῖν λαβέσθαι, διὰ δορί 
246 Α. 

21. ιειληλιαλένην] “ἰπουρθηο- 

1ο 
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τε καὶ ευνουεΐα τοῦ οὥματος διὰ τὸ ἀεὶ Ξυνεῖναι καὶ διὰ ΤῊΝ 

πολλὴν μελέτην ἐνεποίηςε ξύμφυτον ; ΓΙὲάνυ τε. Ἐπμβριϑὲς δέ 

Γε, ὦ φίλε, τοῦτο οἴεεθαι χρὴ εἶναι καὶ βαρὺ καὶ γεῶδες καὶ 
Θ 7 δι Ἂ Ν 97 “ Ὰ ἊἋ ᾿ ᾽ἦ Ν ὁρατόν: ὃ δὴ καὶ ἔχουςα ἧ τοιαύτη ψυχὴ βαρύνεταί τε καὶ 
Φ’ ΄ 2 Ὰ 5. Ὰ 7 Ζ΄ “Ὁ “ Ν ἕλκεται πάλιν εἰς τὸν ὁρατὸν τόπον, φόβῳ τοῦ ἀειδοῦς τε καὶ 
ϑ᾽ δ᾽ ΄ Ἂ Ἃ ᾽ ΄ ἣν ἊἋ Ω͂ Αἰδου, ὥεπερ λέγεται, περὶ τὰ μνήματά τε καὶ τοὺς τάφους 

κυλινδουκμένη, περὶ ἃ δὴ καὶ ὥφθη ἄττα ψυχῶν ςκιοειδῆ φαντά- 

σαατα, οἷα παρέχονται αἱ τοιαῦται ψυχαὶ εἴδωλα, αἱ ἡ καϑθαρῶο 

ἀπολυθεῖςκαι ἀλλὰ τοῦ ὁρατοῦ μετέχουςαι, διὸ καὶ ὁρῶνται. 

Εἰκός γε, ὦ ζώκρατες. Εἰκὸς μέντοι, ὦ Κέβης: καὶ οὔ τί Γε 
τὰς τῶν ἀγαθῶν ταύτας εἶναι, ἀλλὰ τὰς τῶν φαύλων, αἵ περὶ 
τὰ τοιαῦτα ἀναγκάζονται πλανᾶςθαι δίκην τίνουςαι τῆς προτέρας 
τροφῆς κακῆς οὔςης’ καὶ μέχρι τε τούτου πλανῶνται, ἕως ἂν 
τῇ τοῦ Ξυνεπακολουθοῦντος τοῦ ςοὐματοειδοῦς ἐπιθυμίᾳ πάλιν 

ἐνθεϑθῶεσςιν εἶς εὥμα. 

ὑχαϊοα. Τῇ πούϊοῃ οἵ {}18 ψογα 18 
1π6 τυϊχύστο οὗ ὕνο βα ϑύδηοθϑ 80 ὑῃδῦ 
{π6 Ῥυῦιο168 οὗ οὴ6 81:86 ἢ6]ἃ δραχὺ ὈΥ 
μοβα οἵ ὑμ6 οὔἴμου. 116 βοὰ] 8 βΒ8Ὁ- 
βύθιοα 15. ἃ5 0 ὑγο 6 δἀυ]ζοχαιθα ΌΥ͂ ἃ 
τηϑύουα] 811ογ. Ζ. δηᾶ δύ. ομΐύ καί, 
ΠΟ. 15 ΠΟΥΤΘΥ͂ΘΙ 1 ὑΠ6 ᾿θϑῦ ΤΏ885. 

2. Ξύμφυτον) “Ϊῃρυϑϊηθα. ΤῈΘ 
50} 5. Ῥαυροῦσϑι οοιητατ ποι υγιῦ ἢ ὉΠ68 
Ῥοᾶν ἢδ5 80 1ῃβορδυ δ] Ὀ]Θ μα θα {6 
τπηδύθ! 181 8η4 ὑπ6 βριγῦπ81 ὑπαῦ ΤΠΘΥ 
Ῥθοοσὴθ ΨΙΡ 8}}1}7 οὴΘ ὩδίμΣ8 ; ὨΘΏ66 
Θύθῃ ΘΗ. βορϑύϑίθα [πτΌχὴ ὑπ6 ὈΟΑΥ͂ 
5Π6 15 ποῦ γού [γϑϑᾶ ἔγροόσῃ τηϑύου. 

4. βαρύνεταί τε καὶ ἕλκεται]Ὦ 
Οἱ, βαοράγιδ 248 Ο. 

7. περὶ ἃ δὴ καὶ ὥφϑη ΤῊ ]8 
15. δὴ ἰηογοϑίηρ ἢ] πϑ γϑύϊο οὗ ὑμ6 
ΤΩΒΠΏΘΙ ἴῃ ΜΏΟΗ ΡΙαῖο Ψ1}1 ἴακθ 
ΒΟΙ.Θ ῬΟΡῈΪ81 6116, 85 ἢ6 οἶὔθῃ [868 
ΒΟΙΩΘ6. ῬΟΡΌΪΑΙ ΘΧΡΤΘββίοη, ἃηα Π]1] 1ὖ 
ἢ 8 ἄθοροὺ τηθϑηΐϊηρ οὗ Ὠ15. ΟΥὙΤΠ. 
ΙΪῃ 7}ατὉῇὉὲ8 866 ἢ ψ͵ὸ ἢπα δῃηοίπου 
ὀστοῦ ορίηΐοη δροαῦὺ σμοβίβ, Π6 8 
Πονγανοῦ νυ ἹΠοὰὺ ΔῊ ΒΡ66141 Ῥ]δίοη]ο 
ὕστῃ : ὑμδὺ 1 ομθ τηϑὴ 1116 δηοῦμου 
0π6 ΒΡ οἵ [ῃ68 5181 ϑηᾶθυθα δροιυῦ 
1ιἷθ δοοιιβύοτηθα Πϑαηΐα, ὑθυυγιὴσ δηα 
τουταθηησ ᾧΠ16 ΠΟΙ] ΟΙ6 80 Ἰοησ 88 
6 τοπιϑὶηθα {Π6Γ6. 

18. τροφῆς] “τηοᾶδ οἵ 11ἴ6.᾿ 
ἕως ἄν] “1011 ΌΥ οτανὶηρ αἴθου 

ὑὉμᾶὺ ὈΟΟΙΥ πϑύατθ ν1ο ἢ 185. {861} 
ΘΟΙΏΡΘΏΙΟΙ ὕθον 816 δρϑίῃ οομῆηρά 
ἴηὴ ἃ Ὀοᾶγ. ΤΤὴδ Ῥγθβθῆοα οἵ [815 
τηϑύθη]81 811ὁὸγ 15. Βα ΠΠοΙθηῦ ἴο ἸΏΒΡΙΤΘ 
1πη6 βο] ψιῦ οα1Π]ν ἀθδῖθοθ Ὀαῦ 
οδϑηηοῦ ΠΟΥ ΤΘ8 8 ἴο ρΥΔΌΪΥ ὉΠοχὴ : 
580 ὑδμᾶῦ [886 Ἰομρίηρ Ο,ΟΥΒ. ΠΊΟΥΘ 
8 ΤηοΥθ 1ηΐθηβθ Ὁπ01] μ6 80] 18 
ΟμΟΘ. ὨΙΟΡΘ ΟΟἸΠηΘα 1 ΠΟΙ ΘΑΥΗΥ͂ 
ῬΙΊΒΟΗ. 

81 Ε---82 Β, 6. ΧΧΧΙὶ. Τρ86 8018 
Ῥᾶβ5 ἰηΐο [Π6 Ῥοα165 οἵ δῃ1π,8]5 ΤΠ ΟΒΘ 
ΠΔΌΙΒ ἀγ6 ἸΠ]κοϑῦ ὕἤο {Π611 ΤΟΥΤΏΘΙ ἸΥᾺΥ 
οἵ 116΄, 6 βϑηβιιδὶ 1ηὔο δβϑθθβ, [88 
ΟΥ16] τηΐο ΟΙν 5 δηα Πα; 1116 
ὑμλϑν ὕῃδὺ ἢδνα Ἰδοῖκϑα ῬΒἸ]ΟΘΟΡῺν Ραὺ 
164 Ὠυϊήδηθ 8πα ἨΔ ΤἾ685. ᾿ἴν 65 Ῥ8ΒΒ 
Ἰηΐο Ὀ665 διη4 νγΆ805 8ηα δηΐ8, ΟΥ ΘΥ̓́ΘῊ. 
Ἰηἴο ὕΠ6 Ἡστηδη ἴοΥΊὴ ρθη. 
νι. {815 ομαρίου βῃου]ᾶ 6 οοχη- 

Ῥϑγϑα {Π68 τϑιρδυ κα Ὁ]6 ρᾶββασα Τύηναθι8 
91 Ὁ [0]. Ὅὴ6 οὔθ φυπορα] 
βίδίθιηθηΐβ οὗ Ρὶαΐο οὐ τηθίθηι- 
ῬΒΥΟΒΟΒΙΒ 8.6 ἴῃ .Τύηναθιβ 41 1:--42 
Ρ, Κορυδίς 618 «κ«---620 ο, ῥαφάγιυινδ 
249 ΒΚ. νγυϊθα δοῦ Ὠδ8 8 Ἰοῃσ δηᾶ 
Ἰραυπθά ποΐθ οα {π6 βαθ]θο, ἀθα] τσ 
ομϊοῆν νι προρ]αϊομῃ]βὺ νίθνϑ. 
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ΧΧΧΙ. Ἐνδοῦνται ὃέ, ὥςπερ εἰκός, εἷς τοιαῦτα ἤθη ὁποῖ᾽ 

ἄττ᾽ ἂν καὶ μεμελετηκυῖαι τύχωςειν ἐν τῷ βίῳ. Τὰ ποῖα δὴ 

ταῦτα λέγεις, ὦ ζώκρατες; Οἷον τοὺς μὲν ταςτρικμαρτγίας τε καὶ 

ὕβρεια καὶ φιλοποσίαα μεκκελετηκότας καὶ «ἡ θιευλαβηαένους εἰς 
τὰ τῶν ὄνων γένη καὶ τῶν τοιούτον ϑηρίων εἰκὸς ἐνθύεςϑθαι" 

ἢ οὐκ οἴει; Πάνυ μὲν οὖν εἰκὸς λέγεις. Τοὺς ὃέ τε ἀδικίας τε 

καὶ τυραννίδας καὶ ἁρπαγὰς προτετιαηκότας εἰς τὰ τῶν λύκων 

τε καὶ ἱεράκων καὶ ἱκτίνων γένη" ἢ ποῖ ἂν ἄλλοςξέ φαμεν τὰς 
τοιαύτας ἱέναι; ᾿Αμέλει, ἔφη ὁ Κέβης, εἷς τὰ τοιαῦτα. Οὐκοῦν, 

ἢ δ᾽ ὅς, δῆλα δὴ καὶ τάλλα, οἱ ἂν ἕκαστα ἴοι, κατὰ τὰς αὐτῶν 

διχιοιότητας τῆς μελέτης: Δῆλον δή, ἔφη: πῶς ὃ᾽ οὔ; Οὐκοῦν 

εὐδαμιχονέοστατοι, ἔφη, καὶ τούτων εἶἷεὶ καὶ εἷς βέλτιστον τόπον 

ἰόντες οἱ τὴν ὀημοτικὴν καὶ πολιτικὴν ἄρετὴν ἐπιτετηδευκότεςσ, 

Ἦν ὃὴ καλοῦςι οςωὐφροςύνην τε καὶ δικαιοσύνην, ἐξ ἔϑους τε καὶ 
μελέτης γεγονυῖαν ἄνευ φιλοσοφίας τε καὶ νοῦ ; ΠΗ δὴ οὗτοι 
εὐδαιμονέςτατοι ; Τί ; οὐ τούτους εἰκός ἐςτιν εἷς τοιόῦτον πάλιν 
9 ΄Ὰ ΄7΄ Ν Θ᾽ 7 Φ “ΜᾺ μλ] 

ἀφικνεῖσθαι πολιτικόν τε καὶ ἥμερον γένος, ἢ ποὺ μελιττῶν ἢ 

ςεφηκῶν ἢ μυρμήκων, ἢ καὶ εἰς ταὐτόν γε πάλιν τὸ ἀνορώ- 
ΠΙΝΟΝ Γένος, καὶ γίγνεσθαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας μετρίους. Εἰκόα. 

4. μὴ ὀιευλαβημένους] “0 Β [ᾶθ ὅτι οὐ 5᾽. δῃηὰ Ζ. οσἷνα ὅτι 
ἢᾶνθ ῃοῦ ἰδ κθὴ Πϑοϑᾶ ἰο ὑπ6ὶν νγαγϑ8.᾽ τούτους. 

8. φαμέν] ὅο οβδηὴζ ψιθῃ [ῃ68 εἷς ΤΟΙΟΌΤΟΝ] “ἴο Δηοίμου 800 18] 
Ὀαβῦ τη88.,) }οϊπΐηρ ἂν ΜΠ ἰέναι. Ζ. πᾶ ροῃῦ]α τϑοα Π|κ6 ὑμϑιηβαῖνοθ." [}ἢ 
δη6 ύ, φαῖμεν. Τυύηναθιι8 91 Ὁ ὸ ἤν δηοίῃμϑι οἱδϑθ 

10. κατὰ τὰς αὐτῶν διιοιότηταςΪ͵ οἵ Πδ. 1688. θυ. ΠΠΡΒΙ]Οβορ μος τηθη 
“ΘΟΟΟΡαΪΩσ ἴο ὕπθ6 Ῥϑοῦ]δὺ δ Π 1165. ὙΠ 8 αἰ βονθαῦ ἀορυηϑίύϊοῃ : τὸ δὲ 
οὗ ὑῃθὶν Ρυϑαϊίρ᾽ ΟΥ Τίηναθιι 43 ὁ τῶν ὀρνέων φῦλον. μετερρυθμίζετο, 
κατὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς τοῦ τρόπου ἀντὶ τριχῶν πτερὰ φύον, ἐκ τῶν 
γενέσεως. ἀκάκων ἀνδρῶν κούφων δέ, καὶ 

18. δημοτικὴν καὶ πολιτικὴν ἄρε- μετεωρολογικῶν μέν, ἡγουμένων δὲ 
ΤΗ͂Ν] Α58. ἴο {Π15 ῬΟρΌΪΑΡ δα 5001] δι᾿ ὄψεως τὰς περὶ τούτων ἀποδείξεις 
ΝΙΣαΘ. 8566. Οοἡ 69 Β δῃὰ Αρρεπᾶϊχ 1. βεβαιοτάτας εἶναι δι᾽ εὐήθειαν. ὝἼΠο 
Ϊη Πορυδίϊο 619 σ γα πα ὑμαὺ {π1|85 {1688 816 ψγχῷ ἰϑᾶσῃ ἴῃ Κοριίλε 6899 κα 
οἾδθ5 οὗ ῬθΟρ]6 1.6 ἴῃ στοῦ ἄϑηροι οἵ --ὅ80 6: ΥἱΖ. ΔΒ ΤΟΠΟΙΊΘΙΒ ὙΠῸ ἴδον 
τηδκίησ ἃ Ῥαα ομοΐοθ δὖ {πΠ6 αἵρεσις ὑμᾶῦ οβεγγαίΐοη οἵ ἐπ θαυ ΘΗΙΥ 
βίων. δὸς ψο οἤιο88 ὃ, ὑγταη! 5 ΠΙΒ ὈοσΐΘ5. 15. 1ὴ 1861 Ἰπηροχίϑην, δρατγῦ 
νὰ τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἠκόντων, ἐν ἴτοτῃ 105 Ὀθαυϊηρ οὴ. ῬὮΠ]ΟΒΟΡΉΨΥ. 
τεταγμένῃ πολιτείᾳ ἐν τῷ προτέρῳ 19. ἄνδρας μετρίους] “σουῃν 
βίῳ βεβιωκότα, ἔθει ἄνευ φιλοσοφίας ΟἸ Ζθηβ᾽ ; 6 ὍΜῸ φργϑοίϊβεα δη- 
ἀρετῆς μετειληφότα. ὡς δὲ καὶ εἰπεῖν μοτικὴ καὶ πολιτικὴ ἀρετὴ διᾷ ἃ15- 
οὐκ ἐλάττους εἶναι ἐν τοῖς τοιούτοις σμᾶρο ὑπο} 5800 18] δηᾷ ἀοχηρϑίϊο 
ἁλισκομένους τοὺς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπίϊ65 ογρα 8 0]ν, ὙΠΟΥ ῬοΙοηρσ ἴο 
ἥκοντας, ἅτε πόνων ἀγυμνάστους. ἃ ἀθοαραϊν ΠΙσμοΡ οραᾶθ ὕμδῃ {ῃ6 

16. τί; οὐ τούτους] ὅο Βοβδῃζ: ομδιδοῦθι ἀθβου θα ἴῃ Περιδῖίς 584. 

Ιο 
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ΧΧΧΙΠ. Εἰα δέ τε ϑεῶν γένος μὴ φιλοςοφήςαντι καὶ παντε- 
λῶς καθαρῷ ἀπιόντι οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαι ἀλλ᾽ ἢ τῷ φιλοιλιαθεῖ. 
5 Ἀ 7 δ᾽, ἣ Φ - Ζ Ἀ ὔ ς .9 ΨΕΝ 
ἀλλὰ τούτων ἕνεκα, ὦ ἑταῖρε Οιλχΐία τε καὶ Κέβης, οἱ ὀρθῶα 

φιλοοοφοῦντες ἀπέχονται τῶν κατὰ τὸ οεὥμα ἐπιθυμιῶν ἁπασῶν 

καὶ καρτεροῦει καὶ οὐ παραδιδόαειν αὐταῖς ἑαυτούς, οὔ τι 
οἰκοφθοορίαν τε καὶ πενίαν φοβούλιενοι, ὥςπερ οἱ πολλοὶ καὶ 
φιλοχρήματοι: οὐδὲ αὖ ἁτιμίαν τε καὶ ἀδοξίαν «μοχθηρίας 
δεδιότες, ὥςπερ οἱ φίλαρχοί τε καὶ φιλότιμοι, ἔπειτα ἀπέχονται! 
αὐτῶν. Οὐ τὰρ ἂν πρέποι, ἔφη, ὦ (ζώκρατεοα, ὁ Κέβης. Οὐ 

΄ Ἁ ᾽ 5. 9. δ, ΄ ’ » 8 Φι ψ΄ 
ἁκέντοι χὰ Δία, ἡ δ᾽ ὅα. τοιγάρτοι τούτοις μὲν ἅπαςιν, ὦ Κέβης, 

ἐκεῖνοι, οἷς τι μέλει τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς, ἀλλὰ μὴ «ςὥμά τι 

82. σ, Ῥ, ὦ χχχὶ. Βαὺ ἴο ὑπ 
ΘΟΙΏΡΘΠΥ͂ οὗὁἩ {πΠ86 ροᾶβ ΟὨἹΥ Ὁπ86 ὑπ86 
ῬΠΙ]ΟΒΟΡΙΘΙ οδἢ σοΙηθ. ΕῸΣ {185 
οδ86. ἢ6. Κοϑρθ Πἰτηβθ6 1 ῬαγΘ ἔτοπι 
ψ]06, ποῦ [ΤῸ ᾧῃ6 ΟΥΑΙ Τ]ΟΥ͂ΘΒ 
ὑμαῦ σονθυ [6 να]ραν, θαὺ Ὀθοδαβθ 
86 Μἷ01 ποῦ γϑϑιϑῦ ῬῈ]]ΟΒΟΡΩΥ ΘΗ. 
5η6. ΟΥἶΘΙΒ ᾿τρθάοχῃ 8δη6] ΡΣ  Πολύοι 
ἴο 815 508]. | 

1. εἰς δέ γε ϑεῶν γένος) “Ὀαυΐ 
ἴο 8 σοΙΡϑΩν οἵ ῃμ86 ϑοῦβ ὩΟΠΘ 
Ιη8 ΔΡΌΓΟΘΟΝ ψγ0 ἢδ8 ποὺ βουρθύ 
ΒΟ ἃπα ἀδραγίθα ἴῃ ρογίθοῦ 
γνυσῦν ; ποθ Ὀαΐ {Π6 Ἰονοῦ οἵ Ἰθ8ΓῊ- 
ἴηα’ Τἢδ ποχᾶβ ἀλλ᾽ ἢ τῷ φιλο- 
μαθεῖ ἃτ6. Δρρθηάθα ἂἃ5 ὑποιρῃ μὴ 
φιλοσοφήσαντι καὶ παντελῶς κα- 
θαρῷ ἀπιόντι μδᾷ ποὺ φτβοθαορᾶ : 
Π6Υ 816 οδυίδιν Ῥ]θομπδβϑύῦϊο, αὖ 
Ῥ ΥΘΟΌΥ πϑῦαγαὶ ἃπα 1η61115 1016. 1 
566 ΠῸ οϑῖι88 ο ἰηβοῦὺ ἄλλῳ, [81 1685 
ἴο ϑαορῦ β0} ἃ ν]οϊθηῦ ὑγϑηθροβιῦϊοη 
85 ὟΥ γύρο βυσροθίθ. φιλομαθὴς 
Δ φιλόσοφος 816 [πα ΘΒΠ]Υ 146 η6]- 
βοᾷ Ὀγ ΡΙαΐο, θβρϑοίϑι]ν ἴῃ [Ὧ8 Ῥᾶββδρθ 
απούρα ὈγΥ Ἠοϊηαοτυῇ, Πορυδίλς 816 8 
τό γε φιλομαθὲς καὶ φιλόσοφον ταὺὐ- 
τόν. 'ΐ, σῖνεοβ ἄλλῳ ἡ. 

11. εΕῶμά τι πλάττοντες] [1061- 
8}1γ “τηου]άϊηρ ἃ Ὀοαγ,᾽ 2.6. ΒΡΟΠαΊηρ᾽ 
811 {Π6 11 οαγ6 οἡ ἰθπαϊηρ {π6 Ῥοάγ. 
ΟΥ Τὠναῤιιβ 88 ὁ τόν τε αὖ σῶμα 
ἐπιμελῶς πλάττοντα τὰς τῆς ψυχῆς 
ἀνταποδοτέον κινήσει. ΑΪδο 126- 
γυδίίος 517 ὁ καὶ πλάττειν τὰς ψυχὰς 

τοῖς μύθοις πολὺ μᾶλλον ἢ τὰ σώ- 
ματα ταῖς χερσίν. Τῇ ἀϑᾶσα οἵ [86 
ὙΟΥ 1ῃ ὑῃ8 φγθβοηῦ οοπίοχὺ ΘΔΒΙΥ͂ 
8Ι1565 ΤῸ] ὑπὰῦ ἴῃ [η6 ὕνγο Ῥϑθθδρθ8 

αποίθα, σΏοσΘ 1Ὁ ΒΙσηῆθ5 0ῃ6 ἀ6- 
γϑὶορυηθηῦ οἵ [16 ῬΟΟΥ ὈΥ͂ πουτῖβ}- 
τηθηῦ δηα ἰπϑ]η]ηρ 8 ἴῃ Θ8 0 ἢ οδ86 
15. ΟΡΡοβθα ἴο ἴῃ οαἰϊζατο οὗ {86 501]. 
ΤῊ τϑϑάϊηρ οἵ ΒΟΡ 15 σώματι, ΏΘΠΟΘ 
ἘΊΒΟΒΟΙ βδαυρσοδίθα σῶμά τί, ΜΆΙΟΝ 
νὴ [ῃ6 Ζύχϊοῆ οαϊδοῦθ 1 Βᾶνθ 
ϑαορίβα : 6 τὰ βθϑῖὴβ ἴο δαᾷ ἃ 
ἰοπο οἵ οοπίθιηρύ. Ὁ Πᾶϑ σώματα, 
τοί ηϑα Ὀγ ΘΙ] Ρασιη. Αϑῦ5 σώματι 
πράττοντες, "ΟΥΚίησ [ῸΓ {Π6 Ὀοάγ,᾽ 
15. ἃ ΥΘΙῪ 5. δηρΘ ΘΧΌΤΘΒΒΙΟΏ, ὈΥ͂ ΠῸ 
τθ8η5 51 864 ὈΥ͂ {Π68 τι6. οὗ πράσ- 
σειν ἴῃ Τμπογα! θα, ΘοθϑηΖ δαορῦϑ 
ἩΘΙμἀοΡ 5 Ὀο] 8 δἰδοναύϊζοῃ λατρεύον- 
τες, ΜΏΙΟΝ 1 οδηποῦ ἈΡΡΌΤΟΥΘ ; ἴδ] 
1685 Μδαν]ρβ οοϊῃᾶρο πελατεύοντες. 

82 ---ὃ4 Β, 00. ΧΧΧΙ, ΧΧΧΙΨ. 
ῬΏΠοΘοΟΡασ, ἢπαάϊηρ ἴῃ86 βοὰ] ἃ 
ῬΓΙΒΟΏΘΙ ἴῃ ἤΘΥ ὈΟΘΠΥ͂ 8ΔΡοάο, 51 ν 685 
ὉΥ Ῥϑύβιδβῖνο δατηοηϊύίουι ἴο βοῦ ΠΟΥ 
ἴτϑθ ; {6]]}1}ηρ Ποὺ ὕΠδὺ 586 15 ἀο]υἀοὰ 
ὍΥ 86 Ῥοὰγ δπᾶ 108 βθῃβδύϊοηϑ : ἔγΌσα 
ΒΌΘΠ 80η6 βῃου ἃ ψ]Παγα ΠΟΙΒΟΙΓ 
δια ὑγαθὺ ἕο ΠΘΙΒ61} δίομα ; [0 516 
ΘίοηΘ. ὁ ᾿6ῃ01α 8 1 ν151016 δη 
ΒΡΡΥΘ θα 0π6 σὰθ. ἀπά {Π6 508] 
ἰηδὺ 15 αἸδοχθοῦ 11ϑύθῃβ ἕο ὑμ6 νοἱθβ 
οἵ ῬὨΠ]ΟΒΟΡΏΥ, ἴον 5.6. 5665 ὑῃδῦ 1ῃ- 
αυ]σθηοθθ οἵ ῬΟΟΠΥ ῬΘβΒΙΟΩΒ ἢ88. 0118 
[αΐα] τϑϑ Ὁ. ὙΥδύβοθνου ἃυγακοθ 1Ὲ 
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πλάττοντεα Ζῶει, χαΐρειν εἰπόντεασ οὐ κατὰ ταὐτὰ πορεύονται 

αὐτοῖς, ὡς οὐκ εἰδόειν ὅπῃ ἔρχονται, αὐτοὶ δὲ ἡγούμενοι οὐ 
᾿ δεῖν ἐναντία Τῇ φιλοςοφίᾳ πράττειν καὶ τῇ ἐκείνης λύςει τε καὶ 

καθαρχκῷ ταύτῃ τρέπονται ἐκείνη ἑπόμενοι, ἣ ἐκείνη ὑφηγεῖται. 
ΧΧΧΙΠ. Πῶς, ὦ (Οώκρατεο; ἘΓὼ ἐρῶ, ἔφη. τγιγνώοσκουει 

γάρ, Η δ᾽ ὅς, οἱ φιλοκαθεῖς ὅτι παραλαβοῦςα αὐτῶν τὴν ψυχὴν 

ἧ φιλοςοφία ἀτεχνῶς διαδεδεμένην ἐν τῷ εώματι καὶ προςκε- 

κολληκμένην, ἀναγκαζΖοιλλένην δὲ ὥςπερ θιὰ εἷργαικοῦ Θιὰ τούτου 
ςκοπεῖεθαι τὰ ὄντα ἀλλὰ μὴ αὐτὴν δι᾽ αὐτῆς, καὶ ἐν πάςη 

ἀμαθίᾳ κυλινδουμένην, καὶ τοῦ εἷργμοῦ τὴν δεινότητα κατ- 
ιϑοῦςα ὅτι δι᾽ ἐπιθυμίας ἐςτίν, ὧς ἂν μάλιετα αὐτὸς ὁ δεδεμένος 

τὸ ὕη6 βἰχοηροθῦ ῬΙΘΑΒΌΓΘ ΟΥ̓ΆῬ811, 
[βδ" ΟΥ ἄθβϑισθ, 8115 γα ὑ1ηκ ἴἤο 6 
Ὠγχοϑὺ ΒΌΓΘΙΥ ἰσπιθ,. ὅοὸ 1 5ὴ6 5ῃ818 
16 Ῥοᾶγν᾽β Ῥ]ΘΑΒΌΣΘΒ 86 Ρ81η8, 588 
Ὑ711] 8180 βῆδγ 105. Ὀ6]16 5. ΘΟ ΟΘ  ὩΪΏρ' 
ἢ ; δα Ῥϑίὴσ πα Ῥοῦαγ᾽β ο]088 
ΘΟΙΡϑΈΪΟΩ ὑμτΟῸρΡ 116 1111 Ἰθᾶνα 1ὖ 
αὖ ἀθαῃ οοπίθμϊπδίθα Ὁν 105 ϑύθσο : 
ὑΠπουθίοσ 58η6 Ψ1Π]1 ΠΘΥΘΥ τοθο ἢ ἢΘΓ 
Βοιηθ ἴῃ {δ Ἰμν51016 θαῦὺ τησϑὺ οπου 
ΔρΘΪη. Ἰηΐο ϑηοῦμου θοᾶγ.. ἘῸΥ {815 
Υθᾶβο. ὑπ ῬἈΙΟΒΟΡΠΟΙ 15. νἱσύθουϑ ; 
ποῦ ἔσο 8ῺΨ ΘΟ ΔΟΙῺ πιοῦϊνα ; αὺ 

Ῥθοδαβθ, ἤθη ῬὨΙΟΒΟΡΩΥ 15 ἀβ νϑυ- 
1ησ Π18. 50], ἢὯ6. ΜΨ1] ποῦ ὑπο ΠΟΥ 
ΟΣ Κ ΟΥ̓ Ἰπαπ]οῖπσ ὕη6 Ὀοάγ᾿ 5. ΔΡΡε- 
168. 0 15 5011}. δ Ῥϑδοθ ἔγοχηῃ 108 
ὉΤΟῸ Ὀ]]ὴσ ἃ μα ἸΙνθ5. δρασῦὺ ἴγοχῃ 1; 
δια αὖ αἀθαύῃ 816 τούσσηϑ ἴο ΠΘῚ 
αἸν]η6 δροαβθ, ἔθαυηρ ποὺ δὺ 81] 16βϑὺ 
ἃ5. 5886 αἀδραυΐθ 5886 6 βοδύζψογθα ὈΥῪ 
[6 ψ]η65 8Π6 οχ δῦ ΠΟ ΠΊΟΤῸ. 

8, διὰ εἷργμαοῦ] “τουρ {π6 
Ῥαγ8 οὗ Π6Ρ ῬγΒοη.᾽ 5ηθ δῇ ἴἰῃ- 
αἀθθά βθ6 τὰ ὄντα, θαῦ ΟἿἹΥ ἴῃ {μ6 
τηϑύθυιδὶ ΒΥΤΔΟΪΒ ὈὉΥ ἜΘ, δόμα 
ΛΘ ΥΌ 681 ΤΠ ΘΙΏΒΘΙν 5 ἤο [16 Β6Ώ885. 

10. κυλινδουλιένην) “ ψϑ]]οσίησ 
ἴὰ ταὐΐοῦρ ἸΡΏΟΥΆΠΟΘ. ΘΠ δῦσα 
ΟΟΠΊΡΑΙ 65. οἰίιουβ 809 Α, ΤΠ)δοαοἐθέυιβ 
172 Ο. 

11. ὅτι ὃι᾽ ἐπιθυμίας ἐςτίν]7 1 [6 Κοὸ 
1Π.6 11ύοΥ 81 ὑχῃ βίο οὗὨἨ 815 ββῃΐθμοθ 
ἴο ὈΒ8 ἃ8 [Ό]οννγϑ : ἦ ὑπαῦ 1Ὁ ((Π6 ῥυ]βοι) 
ΘΧΙΒίΒ. ΟΥ̓ ΙΏ688 οἵ Ἰπϑῦ; πϑὺ {Π6 

ὙΔΥ 1ἢ ὙΏΙΟ. 6 οαρύϊνα 185. τηοϑῦ 
ϑρὺ ἴο 818 δῃηὰ αροὺῦ δ18 οὐσῇ 1π081- 
οοΥϑίϊοη ἢ ; 1η οὔπϑν ψογβ, [Π6 ὈΓΙΒΟῚ 
15. 0ῃ6 ἀπηρθοη οὗ Ἰπϑύ, ψ οθΙη {16 
ῬΓΙΒΟΠΘΥΒ ΔῚΘ ΘΟΟΘΟΙΊΌΙ1ΙΟ65. 10 61 
ΟῚ ΡΕἰβοητηθηῦ : ὡς 1 ππαογδίδηά 
δἃ5 ὃ ΒΠΡ16 τοϊαῦνθ, “ἢ ΜΏΙΟΝ 
ναγ. ΤῸ ρῇγαβθα δ ἐπιθυμίας 
ἐστὶν 156 ἀπάοιδίοοα Ὀν (δ! δαπὶ 
ἃ5 ἃ ῬΟΙΡΗΤΑβΙ5 [Ὁ ἐπιθυμεῖ, ὉΥ 
ἩοΙμάουῦῖ ἴογ ἐπιθυμεῦῖτα. ΤῇΘ 
ΤΟΥ͂Θ τπῶκοθ 6 οἴαθθαὸ ὡς ἂν 
μάλιστα ΘΧΡΙΟΘ5. (6. οὈ͵δθοῦ οὗ {16 
ἐπιθυμία, “ΠΟ ἢ. οοΙηθ5. ἴο {π15: {868 
ῬΤΙΒΟῚ. (0.6, (6 ὈΟαΥ) ἀθϑίσοθ ἴο πα 
οὐ Ποὺ ὑῃ6 8081 ΙὩΔΥῪ τηοϑύ δ]ὰ 
ΠΘΡ ΟὟ ΠΡ ΒΟ τηθη. Βαὺ {15 
156. ἀονῃτῖσηῦ ΠΟΏΒΘΉθ6. ἨἘιηαοσΐ 
ΤΙσΒΌΥ πἰουργοίθ [π6 ὡς ἂν μάλιστα 
ΟἸδιιθθ, δχοθρὺ ὑπαῦ μ6 τῃηᾶῖκθθ ὡς -Ξ 
ὥστε. Βα δι᾿ ἐπιθυμίας ἐστὶν -- 
ἐπιθυμεῖται 15 ΒΌΓΘΙΥ ΝΘΙΥ απαδίϊοι- 
ΘΌ]Θ ; ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΥ 1ὖ 15 ποῦ ὕπη6 ὈΟαΥ͂ 
Ὀπὺ ὈΟΟΙΥ ΡῬΙΘαΒΌΓ 5 ΒΟ [ῃ6 6ῃ)- 
Ῥοαϊβα 50] ἀθϑῖσθθ. ΤΠ 1ΔύογΡΥο- 
ἰαῦϊοη 1 ἢᾶν βυρρεοβῖθα ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ 
ΔΡΊΘΩ5Β. ἢ 89 Ὁ: ἴὋη6 ρῬγίβϑοῃ οἵ 
Ἰαϑὺ 15 7αδῦ ὑμαῦ νϑ Ὺ οὴθ οἵ ψ ]Οἢ 
18 500] βία [η86 ἀΟΟΥ̓Β. ὍΡΟΙ Π6:- 
561 ; Ὁ} ϑϑοὴ δοὺ οἵ ᾿ηᾶυ]ϊσθησα 18 
86 βῃοούϊησ οἵ ἃ ἰγϑῇ ΡοϊΪ. Τῇ 
ΤΥΘΉΒ]αῦου 1ῃὴ ὑΠ6 ἘΣΠΟΘΙΤη8 1) ΒΘΓΊΘΒ5 
8] οὴ6 ἰδ ῖκοθ Ὁ[Ὧ6 βϑχὴθ ᾽ν : “61 6ΓΡ 

8.1 ἀοΥ ΘΙ π θη] τιϑῦ θΘΡα ὖ, δα 6] 6 ἢ 6 
γγεῖβθ ἀδγ Οδίδησθηθ βο] ϑὺ ἢϑαρύ- 

16 
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Ξυλλήπτωρ εἴη τῷ δεδέςθαι.---ὅπερ οὖν λέγω, τγιγνώοσκουειν οἷ 

φιλομαθεῖς ὅτι οὕτω παραλαβοῦςα ἡ φιλοσοφία ἔχουςαν αὐτῶν 
τὴν Ψυχὴν ἠρέμχλα παραμυϑεῖται καὶ λύειν ἐπιχειρεῖ, ἐνδεικνυ- 

χχένη ὅτι ἀπάτης μὲν μεἍοτὴ ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων εκέψιο, ἀπάτης 

δὲ ἡ διὰ τῶν ὥτων καὶ τῶν ἄλλων αἰεθήςεων, πεΐίϑθουςα δὲ ἐκ 
τούτων μὲν ἀναχωρεῖν ὅςον κκὴ ἀνάγκη αὐτοῖς χρῆσθαι, αὐτὴν 

δὲ εἰς αὑτὴν Ξυλλέγεσθαι καὶ ἀθροΐζεοθαι παρακελευοκκένη, πις- 

τεύειν δὲ μηδενὶ ἄλλῳ ἀλλ᾽ ἢ αὐτὴν αὑτῇ, ὅ τι ἂν νοήσῃ αὐτὴ 

καθ᾽ αὐτὴν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τῶν ὄντων. ὅ τι ὃ᾽ ἂν οἐ᾽ ἄλλων 

σκοπῇ ἐν ἄλλοις ὃν ἄλλο, μηδὲν ἡγεῖσθαι ἀληθές: εἶναι δὲ τὸ 

χκὲν τοιοῦτον αἰσθητόν τε καὶ ὁρατόν, ὃ δὲ αὐτὴ ὁρᾷ νοητόν τε 

καὶ ἀειδές. 

ἧι τοῦ ὡς ἀληθῶς φιλοςόφου ψυχὴ οὕτως ἀπέχεται τῶν ἡδονῶν 

τε καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ λυπῶν καὶ φόβων καθ᾽ ὅεςον δύναται. 

λογιζοκλένη ὅτι, ἐπειδάν τις σφόὸρα ἡσθῇ ἢ φοβηϑῇ ἢ ἐπιϑυ- 

αήςη, οὐδὲν τοσοῦτον κακὸν ἔπαθεν ἀπ᾿ αὐτῶν ὧν ἄν τις 

οἰηθείη, οἷον ἢ νοςοήςας ἢ τᾷ ἀναλώςας ὁιὰ τὰς ἐπιθυμίας, ἀλλ᾽ 

ὃ πάντων «μέγιοτόν τε κακὸν καὶ ξεχατόν ἐςτι, τοῦτο πάςχει καὶ 

58 

΄ Ων ΄“΄ ͵΄ Φ Φ 7 “Ὁ Φ ΄-“ἅ« , 
ταύτη οὔν τῇ λύςει οὐκ οἱἰομένη θεῖν ἐναντιοῦςθαι 

. ᾽ . ͵ 

οὐ λογίΖεται αὐτό. 

ΒΒ ]Π]10 ἢ Ἡ 6] 67 βοῖη ον Οο δησθηβομδ 
5611) ΤΩΤΙΒΆ.᾽ 

1. τῷ ϑεδέςϑαι] 50. 411 ὑΠ6 1188. 
ΞΟΠΔΩΖ δηα Ζ. αἰΐοῦ ἩθΙμοΥ ΓΒ. οοη- 
Ἰθούασθ στρ τοῦ. Βαΐ βῖποβ συλ- 
λαμβάνειν σομ 181} ν [αι Κο8 ἃ ἀδεῖνα 
ΤΏΘΥΘ 15. ὯῸ τϑᾶϑοὴη ΨΥ ὑπ νϑ 8] 
συλλήπτωρ 5μου]α ποῦ ΡῈ ἴο]]ονϑα 
Ὀγ ἴπ6 βϑϑῖὴθ οδϑθ : ὑῇ δ᾽ θύοι. 
ΒΘΘΙῚΒ σταύαϊίοτιβ. 

2, οὕτω ρο65 ψ 1 ἔχουσαν. 
9. ὃ’ ἄλλων᾽ 6. τῶν διὰ 

σώματος αἰσθήσεων. ἐν ἄλλοις ὃν 
ἄλλο. “ ναυγίησ ΜΙ νυ γὶηρ σοηα]- 
(108. 

1ὅ. λογιζολκένη] ΤῊ 8011] τ θοῦβ 
ὑμαὺ νϑῃθιηθηῦ ῬΘΑΒΙΟΠΒ. οὗἨ Ὀ]Θδβιγ6, 
Ῥδῖπ, ἴδβϑι', Οὐ ἀθϑῖσβ 80 δΌΒΟΣ {16 
αὐνθηθο ὑῃαῦὺ Πού] ηρ ΒΘΘΙΒ. 50 γ68] 
αϑ ὑῃ6 οὈ]θοῦ ᾿πϑρῖηο ἤθη. ΤΏοτο- 
ἴογα 1ἢ 8η6 15. Β ΓΟΠΡῚΥ οχοιϊίθα ὈΥ͂ 
Ῥοά!]ν αἰροθίοηθ οἵ {μη15 Κιῃα 586 
011 Ὅδ6 ἴοσοθα ἰο 1 πούθ]ηρ 80 
7681 δ ὑπθθθ πλδύθυα] ὑμῖηο8.: 80 
ὑμαὺ Ἰηϑύθαα οἵ βεαεκίηρ ὑσαίῃ 1η {6 

Τί τοῦτο, ὦ (ζώκρατεοσ; ἔφη ὁ Κέβηα. Ὅτι 

ΘΟ, σΘ 1685 νΘΥῚ 6165 οἵ {Π6 1η}6111010]6 
5η6. Ψ|η] Ιοοῖζ ἴὼ 1ὖ ἴῃ 86 δνοῖ- 
ΟΠδηρΊπρ' ἤπιχ οἵ Ῥῃθηοιηθηδ. 

ἤσϑῇ ἢ φοβηθῇ] Ζ. διὰ 'ὕὉ. δάὰ 
ἢ λυπηθῃ. Ὀὰὺ ἴμοβε ψορᾶβ 86 ποῦ 
1 ΒΟΡ, δηα [86 οὐὔΘῚ 7η85. 816. Ὡοῦ 
ϑΟΥΘΘα 88 ἴο 861} ροβιί]οη. 

16. οὐδὲν τοςοῦτον “ ποῦ οῃ [88 
5086 ὑπ8ῦ οὔθ τϊσηῦ βαρροβθ. ἘῸΣ 
τοσοῦτον νἱλ 1 --α “5ὸ 11{{16,᾽ σοΠ,- 
Ῥδ16 Ποριυδὶς 608 Β μέγας γάρ, ἔφην, 
ὁ ἀγών, ὦ φίλε Τ' λαύκων, μέγας, 
οὐχ ὅσος δοκεῖ: 8180 δορί υδί, 217 Κὶ 
δα ῬΙ]αίο Ἐρίρνυδῃ 12 (ΒΕΙρΡῈ) τόσ- 
σον ἄγος τόσσου κέρδεος ἀράμενος. 
ΘΟΒ8η2, ἀσαϊηδῦ ὑπ6 τη88., υυϊίθθ ὑπ 
αὐτῶν: Ὀπὺ ἀπὸ ΤΏΔΥ ΘαΠΔΠν Ὅ761] 
Ὀ6 βαϊὰ ; “ΔΊ βιηρ' ἴγόχὰ {6 τη.’ 

17. οἷον ἢ νοςήςασ] [μ8 οοπδίάθγα- 
ἴὰλομβ οἡ ΜΉΘ {Π6 “δημοτικὴ ἀρετὴ 
15 Ὀδβθά. 

19. ὅτι ψυχή] ὑμὰὺ ὑπ6 80] οἵ 
ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Τηδῃ 1 ὑπ δοὺ οἵ [66]1η0 ΒΟ 
νϑμϑιηθηῦ Ὀ]ΘΑΒΙ16 ΟἹ Ῥᾶϊῃ 15 δὖὺ ὕΠ6 
βΒΆ1η6 {1πΠ|8Θ ΘΟμβὑσαΙ θα ἴο ὈΘΙΙΟγΘ 

Β 
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ψυχὴ παντὸς ἀνορώπου ἀναγκάζεται ἅμα τε ἡσθῆναι ἢ λυπη- 
θῆναι ἽἼεφόδρα ἐπί τω καὶ ἡγεῖοθαι, περὶ ὃ ἂν μάλιστα τοῦτο 
πάσχῃ, τοῦτο ἐναργέστατόν τε εἶναι καὶ ἀληθέστατον, οὐχ οὕτως 
ἔχον ταῦτα ὃὲ μάλιοτα «τὰ» ὁρατά": ἢ οὔ ; Γ,ςάνυ τε. Οὐκοῦν 

ἐν τούτω τῷ πάθει μάλιετα καταδεῖται ψυχὴ ὑπὸ αοόκατος ; 
Πῶς δέ; Ὅτι ἑκάστη ἡδονὴ καὶ λύπη ὥςπερ ἧλον ἔχουσα 
προοεηλοῖ αὐτὴν πρὸς τὸ οσὥμα καὶ προςπερονᾷ καὶ ποιεῖ ςοὐχκα- 

τοειδῆ, δοξάζουςαν ταὐτὰ ἀληθῆ εἶναι ἅπερ ἂν καὶ τὸ εὥμα φῆ. 

ἐκ γὰρ τοῦ ὁμοδοξεῖν τῷ εώματι καὶ τοῖς αὐτοῖς χαίρειν ἀναγ- 

κάΖεται οἷἶμκαι ὁμότροπός τε καὶ ὁμότροφος γίγνεσθαι καὶ οἵα 
, 7 Φ ΠΥ ΄“) . ᾿ἦ “ Ἂ ς κα [ω ᾽’ 

»κηϑέποτε εἰς “Αἰἴδου καθαρῶς ἀφικέςθϑαι, ἀλλὰ ἀεὶ τοῦ οεὔματοοσ 
Φ 7 Φ Ζ΄ Φ΄ Ν ΄ ΄ Φ 9 ἮΝ μὰ 
ἀναπλέα ἐξιέναι, ὥετε ταχὺ πάλιν πίπτειν εἰς ἄλλο οῶὥλια καὶ 

ὥςπερ σπειρομένη ἐμφύεςθϑαι, καὶ ἐκ τούτων ἄμοιρος εἶναι τῆς 
τοῦ θείου τε καὶ καθαροῦ καὶ μονοειδοῦς ουνουσίας. ᾿Αληοέ- 

9 Υ͂ ϑ 7 ΚᾺ ’, 

στατα, ἔφη, λέγεις, ὁ Κέβης, ὦ ζώκρατες. 

ΧΧΧΙΝ. Τούτων τοίνυν ἕνεκα, ὦ Κέβης, οἱ δικαίωος φιλο- 

"λαθεῖα κόσμιοΐ εἶει καὶ ἀνδρεῖοι, οὐχ ὧν οἱ πολλοὶ ἕνεκά φαςιν᾿ 

ἢ οεὺ οἴει; Οὐ δῆτα ἔγωγε. Οὐ τάρ’ ἀλλ᾽ οὕτω λογίςαιτ᾽ ἂν 
Ἃ .} Ὰ ὃ Η͂ Ἁ 9 91 5 4 ἊἋ Ὰ 4 

ψυχὴ ἀνὸρὸς φιλοςόφου. καὶ οὐκ ἂν οἰηθείη ΤῊΝ μὲν φιλοοοφίαν 
“Ἂ φ Ἂ ΤΑ ͵ ἋἋ Φ ΄ φΦ Ἂ ΄ 

χρῆναι ἑαυτὴν λύειν, λυούςηςα ὃὲε ἐκείνης αὐτὴν παραδιδόναι 

ταῖς ἡϊδοναῖς καὶ λύπαις ἑαυτὴν πάλιν αὖ ἐγκαταδεῖν καὶ ἀνέ- 

ΝΌΤΟΝ ἔργον πράττειν, Γηνελόπης τινὰ ἐναντίοοα ἱστὸν μετα- 

ΦΆΙΊΔΩΝ. , 59 

1μ8ὺ νι δίβοθνθ τηοϑὺ β Ὁ ΠΟ]Υ ὁχ- ἴῃ Ρβαράγιιδ 276 ν. οὐ γὰρ ἀλλὰ 
οἱὔθϑ ΒΌΘΙ [66 ]1η08, 015 15 πχοϑὺ νιν] 
δηᾶ ὑτπὸ ; ψΏΘΓΘαΒ 1ὖ 15 ποῦ 50. 

4, τὰ ὁρατά] Ἠοϊπάου βαρΡ] 164 
τά, ν ΪΟῊ 15 τ ]551ηρ 1 {Π6 τη885. Βαῦ 
Τ Ῥε]ϊθνβ ταῦτα δὲ. ὁρατά ἴο Ὀ8 
8. 1 ΟΥ̓ ΡΟ] δ Ιοη. 

8. ταὐτὰ ἀληθῆ] ὅο ϑοῆδῃζ ἴῸΥ 
ταῦτα: ΥἹσ ύν, 1 μ1Κ. 

10. ὁμότροπόα τε καὶ ὁμότρο- 
φοςσ] ἼἼΚ6 1 ἴῃ ΠΟΥ ννᾶγϑ δηα π0Υ- 
ὕα 16. 

17. οὐχ ὧν οἱ πολλοὶ ἕνεκά φαειν] 
ἐηοῦ ἴῸΥ ὉΠ6 Τϑαβοηθ Μ ΏΙΟΙ. ὉΠ6 ΤηΔῊΥ͂ 
ΔΒΒΙΟῪ, ἴΟ1 θη 50. ΟΠ ρυϑοῖκοίβ 
φασίν, δια Ἡκοϊπάον Ῥγοροβθθ φαΐ- 
νονται, Ὀοΐῃ, 88. 1 ὑπ1ηῖκ, πθΘα]Θ 5} γ. 
ΘΠ δῦσα ΤἸΡΉΠΥ ΘΌΡΡ]165 κόσμιοι 
εἶναι καὶ ἀνδρεῖοι. 

18. οὐ γάρ: ἀλλ᾽ οὕτω] ΤῊ]8 
Ῥαπούαθϑίοι 15. ΟἸΘΑΙΙΥ τἱσηῦ ΠΟΥ 885 

ον 65 780 0η8 ΙΟῺΩΡ᾽ 56}88. 
20. λυούσεης δὲ ἐκείνης] “δη ψΨ1]6 

ῬὨΙ]ΟΒΟΡΗΥ͂ 15 Ἰοοβηρ ΒΘ. ἴο οἵνθ ἢθὺ- 
5611 ἋΡ ἴο ῬΙΘΑβΌΣΘΒ 8) Ῥδῖπβ ὑμδύ 
ΤΏΘΥ ΤῊΔΥ ὈΪηΠα ΠΟΥ ἴδϑυ.᾽ ΤῈ δν- 
Ῥϑηαοᾷ 1 Πηϊνε ἐγκαταδεῖν 15 ἃ ΝΩΥΥ͂ 
ΘΟΙ.ΠΊΟ ἸαΙἸομη, 84 γὴν Μϑανὶρ 
Βῃου]α ]8ἢ ἤο σχράύηρα παραδιδόναι 
1. ολημοῦ 866. ΟΠΔΩΖ ἤΟΥΘΥΘΣ 
Ῥτυδοκοίβ 1. 

22. εταχειριζολκένην] ΤἼ8 15 
αου Ὀύ1685 {π6 σὶρ ῦ τϑδαϊηρ, ΔΙ ΓΠΟῸΡῊ 
[Π68 Τη88. 816. ΒΓΟΠΘΘΙ 10 ἴϑνοι οἵ 
μεταχειριζομένης: [86 σοηΐϊίνα [15 
Πούγο νοῦ, 88 τοῦ, θα 65 βαύ8, ΘΒ ΠΥ 
ϑοοοιηΐθα ΤῸ ὈΥ ὕῃβθ Ῥγοχίτημῦν οἵ 
Πηνελόπης. ΤῺ 8500] ψΟΥΚΒ δῦ ἃ 
Κιμα οἵ Ῥϑμῃθίοροβ ψψϑὺ, ΟὨἹΥ ἴῃ {86 
ΟΡΡοβιίβ γᾶγ, ῬβπΘΙΟρΘ, ἴο ῬΡΘΒΘΥνΘ 
ΘΙ νὶσύπθ, ἀπ 14 δ πϊσηῦ [η6 ΜΟΥ Κ 

Ιο 

.5 

20 
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χειριζολκένην: ἀλλὰ γαλήνην τούτων παραςκευάζουςα, ἑπομένη 
τῷ λογιωχλῷ καὶ ἀεὶ ἐν τούτῳ οὖσα, τὸ ἁληϑὲς καὶ τὸ Θεῖον καὶ 

τὸ ἀδόξαςτον θεωμένη καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου τρεφοκένη, Ζῆν τε οἴεται 
οὕτω ὃεῖν, ἕως ἂν Ζῇ. καὶ ἐπειδὰν τελευτήςῃ, εἷς τὸ ΞυτγΓενὲς 

καὶ εἷς τὸ τοιοῦτον ἀφικομένη ἀπηλλάχθαι τῶν ἀνθρωπίνων 

κακῶν. ἐκ δὴ τῆς τοιαύτης τροφῆς οὐδὲν δεινὸν ΜΗ φοβηθῇ. 

ταῦτά τ᾽ ἐπιτηϑδεύςαςα, ὦ (σιχμία τε καὶ Κέβης, ὅπως μὴ ὃια- 

«παςϑεῖκα ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τοῦ οώματος ὑπὸ τῶν ἀνέμων 

ὀιαφυςηθεῖςα καὶ διαπτομένη οἴχηται καὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ ἧ. 

ΒΠ6 ψγοῦ ὈΥ͂ ἀδΥ ; ὑπ6 80] σθᾶνθϑ 
δΟδ]Ὼ 6 ψγοῦ οὗ ᾿πβύβ νυ Δ1Ο ἢ. ΡΏ1]ο- 
ΒΟΡΗΥ͂ 88 Ὀθθὴ ὉΏΤΘΥΘΙΠπσ ἴο βοὺ 
6. ἴρθρο. Ῥχοῖ, ἀθᾶαθβ νγου]α ΘΟ 
Πηνελόπης ὈΥ ἐναντίως : Ὀπῦ 1 Ὀ6- 
αν ῬΙαΐο ΠΘΥΘΥ τι8θὸ5 ὕπ6 σθηϊθνα 
νιῦ [15 Δαν ; [ἴῸΓ ἴῃ 112. Ε, ὅο 
10 Ρτοῦ, αεβᾶᾶθϑ γϑΐουβ, τούτου 15 
ΘΌΟΥΘΙΏΘΙ ὈΥ καταντικρύ. δ. Παβ 
μεταχειριζομένης. 

1. τούτων] ὅο. ἡδονῶν καὶ λυπῶν. 
2. ἐν τούτῳ] 366 ου ὅ9 Α. 
ὃ. ὑπ᾽ ἐκείνου τρεφομένη] Οὐπι- 

Ῥᾶγο ῥαθράγιιδ 948 Β οὗ δ᾽ ἕνεχ᾽ ἢ 
πολλὴ σπουδὴ τὸ ἀληθείας ἰδεῖν 
πεδίον οὗ ἐστίν, ἡ τε δὴ προσήκουσα 
ψυχῆς τῷ ἀρίστῳ νομὴ ἐκ τοῦ ἐκεῖ 
λειμῶνος τυγχάνει οὖσα, ἥ τε τοῦ 
πτεροῦ φύσις, ᾧ ψυχὴ κουφίᾷξεται, 
τούτῳ τρέφεται. Τῇθ 80.185. ψ Β] ἢ 
οδημοῦ τΌ8 0} τῃ6 9]81η οἵ {γαῖ 
τροφῇ δοξαστῇ χρῶνται. ΟὈΙΏΡΔΙ6 
0.6 5011] Ἰηοῦθ βσ Κίηρ ταϑύϑρ μου ἴῃ 
Τύηιαθιια 90 ἃ ἐκεῖθεν γάρ, ὅθεν ὴ 
πρώτη τῆς ψυχῆς γένεσις ἔφυ, τὸ 
θεῖον τὴν κεφαλὴν καὶ ῥίζαν ἡμῶν 
ἀνακρεμαννὺν ὀρθοῖ πᾶν τὸ σῶμα. 

ὅ, τοιοῦτον] ὅς, ἀληθὲς καὶ 
θεῖον καὶ ἀδόξαστον. 

6. οὐδὲν ὃῪ}ὲ}ινὸν ἡ ΦοΟβηϑῇ] 
ΒῸΣ [8185 ἀθπθὰδὶ ῬΉΏΤαΒΘ. ΘΟΙΏΡΔΙ6 
Ποριδίὶς 40 Β, 4 »οϊοσῃ 28 5, Οογρίαβ 
ὅ20 Ὁ,  ιβέϊο τὶ 84 π, ΑἸβο Ατίδ- 
[ΟΡΏΔ165 ᾿ἰοοϊοοίαϑιϑαθ 660 οὐχὶ δέος 
μὴ σὲ φιλήσῃ. 

7. ταῦτά γ᾽ ἐπιτηδεύςαςα] 1188. 
ταῦτα δ΄. ΜδηΥ εοαϊΐξοῖθ, Ὀθρϊπηΐηρ 

ἢ ἘοΙθύοσ, πᾶν τοσιρᾶθα {8688 
ὙγοΥβ ἃ8. ἃ ρἴοβθ ὍὌΡροῃ ἐκ τοιαύτης 
τροφῆς, δια Κομδηζ Ὀγϑοϊκοὺβ ὉΠ 6}. 
ΤῊ]8 ν᾽ ον ΓΔ} 6 Τρ ; Ὀπὺ 1 Ὑπ10Κ 
ΠΟ6ΡΘ 15 ὨΔΙΡΑΤΥ βυϊΠοϊθηῦ ουϊάθμοθ ἴῸΓ 
Ὀυϑοκοῦπσ. ΤΥ 16 ψουαβ ἃ Γ6 ΘΟ Ό]}6, 
δὲ πθθᾶ8 οοὐγθοίίΐοῃ. ὙΥ γύξθῃ Ῥ8 0} 1χὰ8 
ταῦτά τ΄. ᾿ 

Αὐ ἢγϑῦ βίσῃηῦ [886 οομοϊπαϊηρ' ἡγΟΤα 5 
οὗ 116 ομδρύθι 866ηλ ἴο 1010'0}Γ} ὑμδῦύ 8 
5801 ὑμᾶῦ 15. ῬῸΠΘ 15 θὲ ΠΚΟΙΥ ἴο 
ῬΘΓΙΒῺ ὕμδη Ὅπ6 ἵρυσθ. Βαῦ 51Π66 
ὉΠ15 15 ποὺ ῃ6 ο886, Χ8 τηπϑῦ ἀηαο1- 
βίδα ῬΙαῦο ἴο τχθϑῃ ὑμαῦ ὕῃ6 ῬΈΓΘ 
50] 8Δίουθ 15 θβχθιιρῦ ΠπῸσ 76αγ. ΤῊΘ 
ἸΠ)ΡΌΤΘ 808], ΒανΊηρ οαϑὺ 1 ΒΟΥ Ἰοῦ 
ν]} [η6 Ὀοᾶν, 8ηα Ὠδυ]ηρ ΠΟ 60ῃ- 
οορύίοῃ οὗ οχιβϑύθμοθ δραῦῦ ἔροῸπὶ 1, 
ΤΩΔΥ͂ 76} ΒΈΡΌῬΟΒ6 ὑμϑῦ ΘΟΥΡΟΙΘΔΙ 116 
15. ἃ σΘοησϊίοηῃ οἵ μον θην : Ἰπιῦ {116 
ῬΌΓΘ 508], γγὴο ἢδθ 1νοα ἀρϑῦῦ ΤΠΤΌΤΩ 
[Πη68 ὈΟΑΥ͂ 80 ἴδ 85 5118 τηδὺ δια ἴ86]5 
ΠΟΥ οὐ ᾿ηαἀδροηαθηῦ ῬΟΥΤΘΙ", 85 ΠΟ 
ΤῊ ἸΒΟΊΨΙΟΒ. ἰοδὺ {Π 6 ΟΟΙΏΡΘΗΥ οἵ ΠΟΥ 
βίαν 6 ὩΘΟΘΘΘΔΙῪ ἴο Π6} Θχίβϑίθῃο: 
ὑπ 6 Ὀοαγ τδνὺ αἀτοδᾶ αἸββοϊ αὔθ, θα 
506 15 ΒΘΟΌΤΪΟ, 

84 ο-- 8 Ῥ, ὁ, ΧΧχγ. ΦΊΠ]ΘΠΟΘ 
ΘΏΒαΒ5Β 8ἃδ Θοκγαΐθθ σθᾶβθβ: δὈαΐ 
ῬΓΘΒΘΏΤΥ ΙΙΏΤΩΙΔΒ δηα ἸΚθῦ68. 816 
Πραγὰ σομηνοχβίησ δρᾶῖ. ΑΥΘ ψοιῖ 
αἸδοββίηρ ΔῊ ἀΟα [Ἢ] τηδύίουβθ [ἢ 
ὕη6 δυριυϊμηθηῦ ἡ 8518 ϑοκτγαύθβ, ἴον 
ΤΏΘΥΘ τηπϑῦ Ὀ6 ΤΩΒΩΥ͂ ΤΟΙΩΔΙΏΣηΡ. 
δύηνηνῖαβ : ΤΏΘΓΘ 816 Ῥοϊηῦβ οἡ. ΜΏ]Ο] 
γγ6 Βῃου ]α Π|κ ἔα ΠΟΥ βα βίου ; 

Ὀπύ νγα ΒΏΣΙΩΚ ἔγομι ὑροι]ησ γοὰ δ 



ΦΑΙΔΩΝ δι 84] 

ΧΧΧν. (Οιγὴ οὖν ἐγένετο ταῦτα εἰπόντος τοῦ (ζωκράτους 

ἐπὶ πολὺν χρόνον, καὶ αὐτός τε πρὸς τῷ εἰρημένῳ λόγῳ ἣν ὃ 
ζωκράτηοσ, ὧς ἰδεῖν ἐφαίνετο, καὶ ἡμῶν οἱ πλεῖστοι. Κέβης δὲ 
καὶ Οσιικμίας εαμικρὸν πρὸς ἀλλήλω διελεγέσθην: καὶ ὁ ζωκράτης 
ἰδὼν αὐτὼ ἤρετο: Τί; ἔφη, ὑμῖν τὰ λεχϑέντα ὑῶν μὴ δοκεῖ 
ἐνδεῶα λέγεςθαι ; πολλὰς γὰρ ὁὴ ἔτι ἔχει ὑποψίας καὶ ἀντιλαβάς, 

εἴ τε δή τις αὐτὰ μέλλει ἱκανῶς διεξιέναι. εἰ μὲν οὖν τι ἄλλο 

ςκοπεῖςθον, οὐδὲν λέγου" εἰ ὃέ τι περὶ τούτων ἀπορεῖτον, μηδὲν 

ἀποκνήςητε καὶ αὐτοὶ εἰπεῖν καὶ διελθεῖν, εἴ πη ὑμῖν φαίνεται 
βέλτιον «ἂν» λεχϑῆναι, καὶ αὖ καὶ ἐμὲ ευμπαραλαβεῖν, εἴ τι 

ἄλλον οἴεσθε ὑκετ᾽ ἐμοῦ εὐπορήςειν. καὶ ὁ Οσμιμίας ἔφη: Καὶ 
ἥν, ὦ (ςώκρατεσ, τἀληθῆ ςοἱ ἐρῶ. πάλαι γὰρ ἡχκιῶν ἑκάτερος 

ἀπορῶν τὸν ἕτερον προωϑεῖ καὶ κελεύει ἐρέςθϑαι ὀιὰ τὸ ἐπιθυμεῖν 

λὲν ἀκοῦςαι, ὀκνεῖν δὲ ὄχλον παρέχειν, μή ςοι ἀηδὲς ἣ διὰ τὴν 

παροῦςαν ευμφοράν. καὶ ὃς ἀκούςας ἐγέλαςέν τε ἠρέμα καί 

ΦΗΣΙΝ, Βαβαί, ὦ Ομιμία: ἡ που χαλεπῶς ἂν τοὺς ἄλλους ἀν- 

ϑρώπους πείσαιμι ὧς οὐ εουμφορὰν ἡγοῦμαι τὴν παροῦςαν 
τύχην, ὅτε γε μηδ᾽ ὅλο δύναμαι πείθειν, ἀλλὰ φοβεῖςθε, μὴ 

ϑυοσκολώτερόν τι ΝΌΝ διάκεικκαι ἢ ἐν τῷ πρόςϑεν βίῳ καί, ὡς 

80 584 ἃ. ὑτὴ0. δολῤγαΐοβ; Τῇ 1 οδῃ- 
ποῦ σοηνίπηοθ γοὰ ὑπδᾶὺ 1 ἀο ῃοῦ οοη- 
5167 ΤΩ Ῥγδδθηῦ βδιὐαϑύϊοῃ 586, 1 
588}} Πα 1ῦ Βᾶγὰ ᾿πᾶθθα ἴο Ῥϑυβαϑαθ 
{ῃ6 γοϑὺ οἵ τηϑηκιθα. ὕἵοὰ {Π10Κ 
ὉΙῊ ΙΏΟΥΘ [ΟΟ]Π50. ὑμϑη [16 585 : [ῸΓ 
ΠΟΥ βἰηρ δυγθοίθδῦ 7ι8ὺ Ὀϑίοσθ [ἢ6 0 
ἅ16 ; ποῦ, ἃ8 Τ6}) β8., ὑῃαὺ 6 Υ 8ἃ16 
Ἰδιαθηῦησ ὑμθὶν ΔΡΡΙΟΔΟΒΙηρ αθαίῃ, 
Ὀαὺ Ὀδοδιιθθ [Π6ΥῪ 876 ΔΡΟΙ]ΟΒ Οἰταϑ 
δα Κηον ὕπ6 σοοα βίηρθ ὑμᾶῦ 816 
ἴη Ἠδάθθ; ψῃου οσο 0Π6ΥῪ βίηρ 1 
σἸδάμπιθαβ οἵ πρᾶυῦ. Τ ἴοο δ {6 
βουνϑηῦ οἵ ΑΡ011ο, δπμὰ 1 ἀδραυῦ {818 
1116 ἢο 1685 ομθου αι] ]ν θη (ῆ6γ ; 
ΒΡ6 8 Κ {θη, 1 γοτι. αν δηγύμηρ ἴο 
5... διηνηυαβ: 1 11 βρθᾶκ: {6 
ἰγχαῦῃ οἵ {π6 τηδύϊουβ. γα ἤδνθ Ῥθθῃ 
αἸΒΟ 51 15 ΘΙ ἴο αἸΒΟΟΥ͂ΘΙ, ΠΘΨΘΥ- 
1}. 61685 1ὖ σοΓα [διηὐ-θανύθα ἰο 8Ό8ῃη- 
ἄοῃ ὕμ6 βθϑῆύοῆ. ὥὅο ἴῃ αοίδα!ύ οἵ 
ΒΟΙῺΘ αἸνίηθ οσα τγα χηπιϑὺ βίσῖνθ ὈΥ̓͂ 
81 τηθδὴβ ἰο ἢπᾶ [86 βαχθδὺ ὑΠΘΟΥΥ 
{ῃδὺ υπηδὴ ΤΟΘΒΟῺ ο81 {ΠῚ 15}, 85 αὖ 
ὍΘΙ ἃ Ταϊὺ ἴο ὈθδῚ τι8 ΟΥ̓́Θ [η6 5888 

οὗ ἴθ, Ὡμογθίοσο, 1 [611] γοὺ, 80- 
Κιδῦθβ, ὑπΠδὺ {Π6 Γογθσοίμπρ' ργυοοῦ ἄοθϑ 
ποὺ 5661 ὕο 1Τὴ6 ΘΟΙΏ]οΐθ. 

2. πρὸ τῷ εἰρημένῳ λόγῳ] 
ἐνῶ ΔΌΒΟΥ 6 1ῃ [Π6 ἰὈταροίΐηρ 418- 
ΘΟΠΓΒ6.᾽ 

10. βέλτιον ἂν λεχϑῆναι) 7116 
᾿μβουθοη οἵ ἄν, ψΒΊΟ οου]ᾶ ΘΆΒΠΠΥ 

, αΤῸΡ οὖ αἴϊενῦ βέλτιον, ββϑῖῃβ ἴο 1πὴ6 

ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ. Ρυοΐῖ Οθᾶδθθ οὔβθυνϑβδ 
{πᾶῦ νου 8. οἵ ὑβ᾽ηκΚίηρ οἴνθηῃ ἰακα ἃ 
ὈΔγ6 10 ΠΗ1ϊν 6, ἴο ΧΡυθθ5 ἀαῦγ. ΤῊΪ5 
15. ὑσιιθ : Ὀὰὺ φαΐνεται 15. ποῦ ἃ. νψΟΓῸ 
οὗ Ὁ] Κιηρ, 

19. ὀιάκεμλαι] Η οἰ ποτ [α]κοο {Π15 
ΟῚ ἃ Βα δ] ππποίϊνο, ἃ ἩΠΤΒΟΙΙσ γοδᾶβ 
διακέωμαι: Ὀπ, αγθῃ 1 διάκειμαι 
οοα]α 6. 8 βΒι] ποῦν, ὑμᾶὺ τηοοᾶ 
γου]α 6 ῬΟΒΙΠΘΙΥ στ ΟΡ ΠΟΙΟ. 
ΘΟΚΥΔίΘΘΒ 5808. “γοῖι 876. δέγαι ἃ (μοῦ 
Ἰβϑὺ 1 βῃου]α 6, 0) Ἰοϑὺ 1 8} ἴῇου8 
ῬΘΟνΊΒ. ὑηδη Πογθίοϊοτο. Οοπίγαβὺ 
15 Ὑγ] } {Π6 σγογᾶβ οἵ ϑ᾿ἰτηγηΐδβ, μή 
σοι ἀηδὲς ἢ, ὙΠΘΥΘ {π6 βαθ]αποίίνα 
ἢδβ 105 ῬΤΌΡΘΥ ΛΘ ίθσθηο6 ἴο ὑμ6 ξαϊαγθ. 
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ΓΠΛΆΤΩΝΟς [85 

ἔοικε, τῶν κύκνων ϑοκῶ φαυλότερος ὑμῖν εἶναι τὴν χιαντικήν, 
: Ὰ 9, δ “Ἂ [ ὃν Φ “ εχ « ν 9 

ΟἹ ἐπειδὰν αἴσθωνται ὅτι ὃεῖ αὐτοὺς ἀποθανεῖν, ἄδοντες καὶ ἐν 

τῷ πρόςϑεν χρόνῳ, τότε δὴ πλεῖστα καὶ μάλιστα ᾷδουοι, γεγη- 

ϑότες ὅτι μέλλουει παρὰ τὸν Θεὸν ἀπιέναι, οὗπερ εἰςὶ Θεράποντεε. 

οἱ δ᾽ ἄνορωποι διὰ τὸ αὑτῶν δέος τοῦ Θανάτου καὶ τῶν κύκνων 

καταψεύϑονται, καί φαςιν αὐτοὺς Θρηνοῦντας τὸν ϑάνατον ὑπὸ 

λύπης ἐξάϑειν, καὶ οὐ λογίζονται ὅτι οὐδὲν ὄρνεον ἄδει, ὅταν 

πεινῆῇ ἢ ῥιγῷ ἢ τινα ἄλλην λύπην λυπῆται, οὐδὲ αὐτὴ ἢ τε 

ἀηδὼν καὶ χελιδὼν καὶ ὁ ἔποψ, ἃ δή φασι διὰ λύπην ϑρηνοῦντα 

ἄδειν- ἀλλ᾽ οὔτε ταῦτά μοι φαίνεται λυπούλιενα ἄδειν οὔτε οἱ 

κύκνοι, ἀλλ᾽ ἅτε οἷμχλαι τοῦ ᾿Απόλλωνος ὄντες μαντικοί τέ εἶἴςι 
Ἁ 7 Ἃ τὰ δ᾽ Φ Ἃ 4 Ἂ ΄ Φ ΄ 

καὶ προειδότεα τὰ ἐν “Αἰδϑου ἀγαθὰ ᾷἄδουεςι καὶ τέρπονται ἐκείνην 

τὴν ἡμέραν διαφερόντος ἢ ἐν τῷ ἔμπροςθεν χρόνῳ. ἐγὼ δὲ 

καὶ αὐτός που οἶμαι ὁμόδουλός τε εἶναι τῶν κύκνων καὶ ἱερὸς 
τοῦ αὐτοῦ οσεοῦ, καὶ οὐ χείρον᾽ ἐκείνων τὴν ὑλανΝτιΚὴν ἔχειν 

παρὰ τοῦ δεςπότου, οὐδὲ δυοϑθυμότερον αὐτῶν τοῦ βίου ἀπαλ.- 

λάττεοϑθαι. ἀλλὰ τούτου τ᾽ ἕνεκα λέγειν τε χρὴ καὶ ἐρωτᾶν ὅ 
τι ἂν βούληςθε ἕως ᾿Αθηναίων ἐῶσιν ἄνδρες ἕνδεκα. Καλῶς, 
97 ΄ μὴ 7 ὦ ἊἋ Φ ,’ [4 Φ ΡἊ., δι Φ »Ν ΝΝ Φ 

ἔφη, λέγεις, ὁ (σιμκχμίαασ᾽ καὶ ἐγώ τέ ςοἱ ἐρῶ ὃ ἀπορῶ, καὶ αὖ 
“7 Φ Φ Φ 7 Ν [ ὕ Φ Ν Ν ᾿ “- ΠῚ 7 
ὅδε, Η οὐκ ἀποδέχεται τὰ εἰρμαιένα. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ. ὦ (ζώ- 

κρατεα, περὶ τῶν τοιούτων ἴσως ὥσπερ καὶ «οἱ τὸ μὲν ςαφὲς 

62 

Θ7ὔ 

λ Φ 

εἰδέναι ἐν τῷ νῦν βίῳ ἢ ἀδύνατον εἶναι ἢ παγχάλεπόν τι, τὸ 

μέντοι αὖ τὰ λεγόμενα περὶ αὐτῶν μὴ οὐχὶ παντὶ τρόπῳ 
υ 

ἐλέγχειν καὶ μὴ προαφίοσταςθαι, πρὶν ἂν πανταχῇ Ἵεκοπῶν 

ἀπείπη τις, πάνυ μαλθακοῦ εἶναι ἀνδρός: δεῖν γὰρ περὶ αὐτὰ 

8. καὶ μάλιστα] ϑομβδὴσ τϑδᾶθ ὃπα Θοιηρα]88 69 ΚΕ τοῖς ᾿Αθηναίων 
κάλλιστα, Αἰ. Β]ομῆ6]4 5. οοὰ-ὀ δικασταῖς, ΤῊΘ ΘΟΙΏΙΏΟῊ γα ]ηρ 15 

Ἰθοίασθ. [1 μᾶν τϑγουΐθα ἴο πη: 6 ἕως ἂν οἱ, θὰαῦὺ ἂν οἱ ἃ16 νυϑηνησ ἸῺ 
γρδάϊηρ οἵ ΤΠ6 Τ,88. 06 Ὀϑϑῦ ΤΏ88. 

17. τούτου τ᾽ ἕνεκα] “50 [81 85 
[818 15. Θοῃμοοσηθα.᾽ 

18, ἕως ᾿Αθηναίων) Οομοὺῦ γτο- 
ῬΟΒ65 ἕως ἂν οἱ ἕνδεκα ἐῶσιν. 1 0 
ποὺ ὀοποοῖνα ῃδὺ 8ΗΥ͂ ῬΘΥβοη ΜὙῚΟ 
85 ΘΑΙᾺ ἰο ἢθϑι .01}} ργϑίου Οοδο 
βϑηύθῃοα ἴο Ῥ]αΐοΒ : ΠΟΥ, δρᾶγύῦ ἔτΌΥη 
0815, ψουα οὴθ ΜΠΠΏΡΙΥ 58 68 
86 σγύᾶνα οουχύθθυ οἵ δοκζΊαῦίοθβ, 1δῃ)- 
σαδσο. 1 τοργοῦ ὑῃαὺ Βοθδηζ αθίευ- 
τηΐηθ5 ἴο Ὀυϑοκοῦ τπ6 οἶδαβο; 501] 
ΟἸΩΙΒΒΙΟῚ. 15 ῬΙΘΙΘΤ 016. ὅο ταὐ]α]οη. 
Ῥυοΐ Οιδάδοθ 7} 50] βαγβ ἄνδρες ἕνδεκα 
15. ἴἦο Ὅ6 τορσαγαθα ἃ8 Ογ6 ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΏ, 

24. καὶ ἡ προαφίοσταςθαι] Η1:- 
ΒΟ] ΨΙΟΏΡΙΥ Ὀτδοκοίβ μή. ΤΠΘ 
γγῸ 85 παντὶ προαφίστασθαι 
816. 811 α8]18 ὈγῪ μὴ οὐχί: οὐ ἃ 
Ἡδἰηαογῇ ΡῬυιΐβ 10, γχα ἸΏ. τϑραγᾷ καὶ 
μὴ προαφίστασθαι 85 Θααϊναϊοηῦ ἴο 
μὴ προαφισταμένους. ε μᾶγα ΒΕΥΘ 
ἃ. ὙΘΥΥ͂ ΒΙΤΟΠΡ ο8886 οὗ μὴ οὐ δ6Γ ἃ 
ΟΡ ὙΏ1ΟῈ ΟὨ]Υ͂ 1Π1Ρ01165. ποσϑίίοῃ : 
οἵ. υγηροθύινην 210 Β πολλὴ ἄνοια 
μὴ οὐχ ἕν τε καὶ ταὐτὸν ἡγεῖσθαι, 
Τηθαθίοίι8Β 161] Ὁ αἰσχρὸν μὴ οὐ 
παντὶ τρόπῳ προθυμεῖσθαι ὅ τί τις 
ἔχει λέγειν. 



857 ΦΑΙΔΩΝ 

ἕν γέ τι τούτων διαπράξασθαι, ἢ μαθεῖν ὅπη ἔχει ἢ εὑρεῖν ἢ, 
εἰ ταῦτα ἀδύνατον, τὸν γοῦν βέλτιστον τῶν ἀνθρωπίνων λόγων 

λαβόντα καὶ δυςεξελεγκτότατον, ἐπὶ τούτου ὀχούμενον ὥςπερ 

ἐπὶ εχεδίαα κινϑυνεύοντα θιαπλεῦςαι τὸν βίον, εἶ «κή τια δύναιτο 

ἀσφαλέστερον καὶ ἀκινδυνότερον ἐπὶ βεβαιοτέρου ὀχήμλιατοςσ, 
λόγου ϑείου τινός, ὀδιαπορευθῆναι. καὶ ὁὴ καὶ νῦν ἔγωγε οὐκ 

ἐπαιεχυνϑοήσοχιαι ἐρέςθαι, ἐπειδὴ καὶ εὺ ταῦτα λέγειςα, οὐδ᾽ ἐμαυ- 

τὸν αἰτιάσοχκαι ἐν ὑςτέρῳ χρόνῳ ὅτι νῦν οὐκ εἶπον ἃ ἐμοὶ 

ἐμοὶ γάρ. ὦ (ώκρατεα, ἐπειδὴ καὶ πρὸς ἐκκαυτὸν καὶ 
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θοκεῖ. 

'πρὸα τόνδε «κοπῶ τὰ εἰρημένα, οὐ πάνυ φαίνεται ἱκανῶς 
εἰρῆςθαι. 

ΧΧΧΥΝΙ. Καὶ ὁ (ωκράτηοσ, Ἴςωοοα τάρ, ἔφη, ὦ ἑταῖρε, ἀληθῆ 
οοι φαίνεται: ἀλλὰ λέγε, ὅπῃ δὴ οὐχ ἱκανῶς. 8. 

Ταύτῃ ἔχοιγε, ΗἸ 
9, ΩΣ ἊἋ Ἁ .} 7 97 

δῷ 

ὃ᾽ ὅς, ἡ δὴ καὶ περὶ ἀρχχονῖας ΟΝ ΤΙιο καὶ λύρας τε καὶ χορϑῶν 

τὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον εἴποι. ὡς ἡ μὲν ἁρμονία ἀόρατόν τι 

1. ἢ μαθεῖν] 1.6. οἰὕΠ6} ἴο θα 
ἔτοιῃ 8ηΟῦΘ᾽ ΟΥ ἴο αἰβοονον ΟΥ̓ ΟἹ 
ΟΥ̓ ΤΟΒΘΘΙΌΙΘΒ;: οὗ 99 σ.ςἁἩ Ἡφβιοῦ 
8808, ΠΟΥ 8 απὰ Ταμ8 391, οὗτος μὲν 
πανάριστος, ὃς αὐτὸς πάντα νοήσῃ; 

ἐσθλὸς δ᾽ αὖ κἀκεῖνος, ὃς εὖ εἰπόντι 
πίθηται. 

8. λόγου θείου] “4 αἰνίπθ ἀοο- 
ὑπ1π6᾽; 500} 85 86 ΟΥΡΏ1Ο ὑυδα!10}8. 
ΤῊ6Θ Ῥυιπαροσθᾶημ ΙΓ Π)188, ὙὙΠΟΒΘ 
τι ϑῦ1081 ἰβμθηοῖθθ ἃ16 76}} Ο0Ώ- 
ἰγταβίβα τῖῦθ {π8 -οἾθα 1 ἃηα δοαΐθ 
τη θοῦ οὗ ἸΚϑῦθϑ, παύθθ δ! ν ΟἾνΘΒ 
ἃ, θεῖος λόγος π86 ρῥτοΐβθυθῃοθ οὐϑὺ 
Αἰ] θοῦϊοαὶ ἀοιιοηδίχαίίοη. ΟἿ, 107 
ἃ. ΟἸγρίοαοιοβ οχρ δίῃ ἴὉ, αὖτ- 
οπτικὸς νοῦς ὁ θεῷ τῷ ὄντι συνών. 
Ῥευῦ {86 οὔμοι του ρυθύθυϊοι 15 ΤΟΥ̓Θ 
πϑίθχα! 8δηἃ τιοσθ αἀγδιηδῦϊοδ! ν 8Ρ- 
Ῥιορυίαίθ. ὙΠΘ τηβ5. Πᾶνα ἢ λόγου, 
ΦΟΠϑηΖ Ὀγϑοϊκεῖβ ἢ: πᾶν ἰοϊ]ονγεά 
ἩοίμδοΥ ἴῃ οἰ υπρ 10. ὙΤΠαῦ ἢ 15 
ΒΥ ΘΧΡΙΔΗΔΌΟΙΥ 1 ὅ(ο ποῦ Ὀ6|1θνθ: 
1ῦ ΘΟΥΓΔΙΏΪΥ 15 ποῦ 850 1ἢ ὕὍΠ6 Ῥᾶββᾶρδε 
οἰἑοὰ Ὀγ Ῥνυοῖ. αβάᾶθ. Ῥ]δαΐο ψου]ὰ 
Πᾶνα τιϑοᾷ καί. δῦ, τοίδ! 8 ἡ. 

85 π.--86 Ῥ, 6. ΧΧΧΥ]. ΦΙΤΏΤΩΙΔΒ 
δύαίθβ 15 οδ͵]θούϊΐοῃ. ΑἸ] {8 Γθυ ΠΒ 
μὺ μάν Ὅβθη Δρρ]16α ἤο 801] δῃὰ 
ὈΟΑΥ͂ ΠλΔΥ 6 ὑγϑηβίουτθα ἴο ΠΡ ΒΊΟΝ 

Δ [ῃ8 ἴγτθ.Ό Τὴ ΒΔΙΙΏΟΩΥ 15. ἴῃ- 
ψΊΒ1016, 1 8 Έ6 7181, θα α], αἰνίπο ; 
[Π6 ἴγγβ 18. τηϑύθυῖδὶ, ὀοτῃροβίύθ, 
ΘΔΡΡ]γ, ῬΘΡΊΒΠΔ16. ΜΙρῃῦ να ποῦ 
ΓΘ ΟἹ ὕδ 58116 ὈΥῚΠΟΙΡ]6 τηϑ᾽ δ] ἢ 
πδὺ π6 ὨΔΥΤΩΟΙΥ͂ τητιδ βισνίνο ὕΠ6 
ἀφδυγπούίοι οὗ [6 Ἰγύὸ ὃ γϑῦ γε Κῆον 
10 ἀοθ5. ῃοῦ. Νοῦν ϑιΡΡοβα {μ6 ἄοο- 
]1ὴ6 ἴο Ὀ6 τιιθ, ὑπᾶῦ Γῃ 6 8011} 5. ἃ 
ΠΑΡΊΟΥ οἵἩ {π6 Ὀοᾶγ, διϊδίησ ἔγοηὶ 
[Π6 ἀπ Ῥγορουοη 8Ππ6 ἰθιῃρουδιηθηῦ 
οἵ 115 Ῥᾶιῖβ ; Ψ11] 566 ποῦ, Ἰδοῦ δ} Ὅ6 
ΟΥ̓́Θ 80 αἼνίηθ, νη 58} ΔΎΤΑΥ 1 {Π686 
ῬΟΟΤν ὁομ 1 {1018 οθᾶβθ ἢ 1 11}}} βἢ6 ποῦ, 
ἼΚ6 οΟὔΕῚ ΒΥ ΠἸΟΏΐΘα, οθᾶβθ ἰο Ὀδ, 
Ἰοπρ' θϑἴοσ ὑπ βοᾶν 1[561} βι ο β 418- 
ΒΟ! αὐϊοι ἢ 

ΑΒ 1 δᾶνθ ροϊηθα οὐ ἴῃ {86 
τηὐροαάποίζοι, [Πη6 τοβαίαύϊζοη οὐ {18 
ὉΏΘΟΥΥ ἄοεβ ἡοῦ οοηϑύλαϊο δὴ δγοὺ- 
ταθηῦ ΤΟΥ Ἰτητηουία εν. ΤῸ τοΐαΐα ἃ 
ἀοοίη6 ψ ΙΟὴ σου] θ6 ἴαΐα] ἴο ἴη)- 
ΤΟΥ ΤΥ 15 ποῦ {Π6 5816 ἃ5 ὅο ῬΊοΥΘ 
Ἰπη ΠΟΥ δ] 1ν. ῬῬΊ]αῖο 1050 1Ὑ σομβιἀθροα 
ὑμδῦ ἃ νΊθν 80 ΨΊΘΙν θηὐογία θα δηᾶ 
80 ΒΟΘΌΪΘ ο 15 οὐ, ᾿χσϑὺ 6 418- 
Ῥοββα οἵ; Ὀυπὺ 105 Ονθυ ΤΟ θᾶνοϑ 
0Π6 δύστιμλθαῦ ῬΥΘΟΙΒΟΙν ΨΏΘΥΘ 1ῦ νγᾶϑ 
δὺ 81 Α. 

14, ἧ ΘΗ] 8.0 ἘΌΣΒΙΟΣ [ῸῚ ἤδη. 

1ῖο 

15 
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καὶ ἀσώλιατον καὶ πάγκαλόν τι καὶ θεῖόν ἐςτιν ἐν τῇ ἡρμοοσμένῃη 

λύρᾳ, αὐτὴ δ᾽ ἡ λύρα καὶ αἱ χορδαὶ εὐλκιατά τε καὶ ςοὐκατοειδῆ 
καὶ Ξύνϑετα καὶ γεώδη ἐςτὶ καὶ τοῦ θνητοῦ Ξυγγενῆ. ἐπειδὰν 

οὖν ἢ κατάξη τις τὴν λύραν ἢ διατέμη κἀὶ διαρρήξη τὰς Χορδάς, 

εἴ τις Θιιεχυρίζοιτο τῷ αὐτῷ λόγῳ ὥςπερ «οὖ, ὡς ἀνάγκη ἔτι 
εἶναι. τὴν ἁρμονίαν ἐκείνην καὶ κὴ ἀπολωλέναι: οὐδεμία γὰρ 
αηχανὴ ἂν εἴη τὴν μὲν λύραν ἔτι εἶναι διερρωγυιῶν τῶν 
χορδῶν καὶ τὰς χορϑὰς ονητοειδεῖς οὔςας, τὴν δὲ ἁρμονίαν 
ἀπολωλέναι τὴν τοῦ ϑείου τε καὶ ἀθανάτου ὁμοφυῆ τε καὶ Ξυτγ- 

ΓΕΝΗ͂, προτέραν τοῦ θνητοῦ ἀπολομένην: ἀλλὰ φαίη ἀνάγκη ἔτι 
που εἶναι αὐτὴν τὴν ἁρμονίαν, καὶ πρότερον τὰ Ξύλα καὶ τὰς 

χορδὰς καταςαπήςεςθαι, πρίν τι ἐκείνην παϑρεῖν,- -καὶ τὰρ οὖν, 

ὦ (ώκρατες, οἶμαι ἔγωγε καὶ αὐτόν ςε τοῦτο ἐντεϑουμῆςοαι, ὅτι 

τοιοῦτόν τὶ μάλιστα ὑπολαμβάνομεν τὴν ψυχὴν εἶναι, ὥσπερ 
ἐντεταμένου τοῦ οὔματος ἡμλῶν καὶ ςευνεχομένου ὑπὸ Θϑεραιοῦ 

4. διατέμλε] ϑοῆδηΖ Ὀυϑοϊζοίβ 0}}18 
ΜΟΙ : ΘΟ] θῖν, 1 Ὁ819Κ. 

ὅ. εἴ τις ὀιιοχυρίΖοιτο] ΤΊ 8ΔΡο- 
ΟΒΙΒ ΠΘΥ͂ΘΙ ΘΟΠΊΒΒ. 
Βηα5 1Ὁ ΄ῃ ὅρα οὖν, 86 ν. ΤῊ ΪΒ 15 ποῦ 
ΒΥΙΟΌν δοοαγϑία ; [Ὁ {86 βαθ]θοῦ οὗ 
διισχυρίζοιτο 16. Βαρροβοα ἴο τηδἴῃ- 
ἰδ δῦ ὑπ 6 ΠΔΙΤΏΊΟΩΝ ΒΌΓνΙνΘΒ 06 
Ἰγῖθ, γγ 1186 [Π6 ϑι]6οὐ οὗ ἐάν τις ἀξιοῦ 
τηϑιη τα ὑμδὺ [6 808] 15 ὑῃ8 γϑῦ ἴο 
ῬΘυῖβη. Τὰ ἕδοῦ {πΠ6 ῥγοίδϑὶβ ἐάν τις 
ἀξιοῖ 15 δα δια δα ρα [ὉΣ {ῃ6. οΥἹρΊη8] 
Ῥγοίδβ18. 

7. διερρωγυιῶν τῶν χορδῶν 
15. ὑγϑδοκοίθα ὉΥ̓ Ἠγβοῆϊο, σΏΟΙ) 
ΘΟῆδη 2 ἴΌΠ]ο γα: ἃραῖη 1 8566. ὩῸ 
ΓΘΔΒΟΙ. 

14. ὑπολαμβάνομεν ΤῊδ 56 οὗ 
[6 ἢἤγϑὺ ῬΘΥβ00 ὈΥ̓͂ ΘΙ Πλ188. σοῦ] ὰ 
5661} ὕο 0] ὑμαῦ {815 ἀοού 6 νγῶϑ 
Ῥγυύμαρούθδῃ. Βαΐ [Π616 15 11{{16 οὐ 
ὯΟ δυνϊάρηοο ἴο ὑμαῦ οἴβοῦ, δηα 10 15 
ἸΥΡΘΟΟΏΟΙ180016 αῦ ἢ ὑμ6 ῬυγυπαρΌΓ δ. 
αἀορτηδ οὗ ὑγδηβιηιρυδῦομ. ΑὙ ϑθοῦ!θ 
6 αγήμιω τ ῖν 407027 τηθηῦοηβ {16 
ΓΏΘΟΥΥ 85 πιθανὴ πολλοῖς, θαὺ ψΠῈ- 
ουῦὺ δαβισϊησ 10 ἴο 8ΩΥ͂ ῬΔΙΠΟΆ]ΑΥ 
5600] οὐ {μῖμκοῦ, Μδϑοροθῖτβ 
ΘΒΟΙῚρ65 1ὖ ἰο Ῥγύμαρογαβ δηα ῬὨ1]ο- 
1805; Ὀαὺ 6 ὑθϑυ οὗἨ 80. ἰδΐθ 

Ῥχοῦ. Οδαάαβ. 

ὃ ΨΙΠΘΙ 15. ΟΡ Ώ]ο55. Ρχοΐ Οβαᾶοϑ 
ΤΈΠΊΔΥΚΘ. ὑπαῦ 1ὖ 566 118 πλοῖα Ε]Θαῦῖς 
ἤδη ῬΥΒδΡΌΥΘΘη : δηαἃ ὑῇογθ οθ1- 
81} 15. ΒΟΠ16 ΤΟΒΘΙΔ]αποο. Ὀοίνθθῃ 
{π|5 ἁρμονία μα {Π6 οοποθρύϊομ οὗ 
ψυχὴ 85 ἃ κρᾶμα εαἰὐτϊθιιοὰ το Ζθμο 
ὈγΥ Τιορθηθθ Τωϑουθα5 τχ 39, Τῆς 
νον οὗ Ῥαυτηθηῖϊᾶθβ 15 ἀχρουπαρα ὉΥ 
ΤΉΘοργαβθίοβ ἀθ ϑθηϑ ὃδ 8, 4: [Ὁ 18 
ΠΟΥ͂ΤΘΨΘΥ ΤΉΘΙ ΘΙ ἃ ἱΠΘΟΥΎ οὗ Ῥθγοθρ- 
οη. ἘΠ6 ορίῃίοι Ὁπᾶὺ 508] 15. ἃ 
ΠΔΙΤΏΟΩΥ͂ αβ ΟΟΥΔΙΏΪΥ 614 ὉΥ 
ΑΥΒΟΧΘΠΟΒ [ῃ6 τητιβοῖϑη, ἃ5. Ὅ86 
θα ἴτουγα ΟἿοοο 7Τι80. 1 10: 8ηᾶ 
Τλιογθῦλιβ 1. σοὨ Γονου ϊηρ [ἢ 6 ΤΏΘΟΥΥ 
(πι 94 [0]].} ον θην πμαᾷ Ὠΐτὴ 
ΟΒΙΘΗ͂Υ ἴῃ [15 χῃηἱηᾷ ; οὗ τῇ 131 
Τ6 486 ὨΔΥΙΠΟΪΔΙ ΝΟΙΏΘῺ δ οἸρϑηϊ- 
008 8]ἴο ἀοϊαίπιπη Ἡ]οοη. Βαΐ 
ΑΥ̓ΒΌΟΧΘΙΟΒ νγᾶ8 ἃ ῬῈΡ1] οὗ ΑὐἹβίοίο, 
ποῦ ἃ Ῥγύμασογθδῃ. Οἡ [πὸ ψ1Π0]6 
Ὁπ6ῃ. 1 βθβϑίηγβ ῬΓΟΌΘΌΪ6 ὑπαὺ Θ΄Ἰτημλ185 
15. ποῦ βρθδκίῃρ δ5. ἃ Ῥυὐμαροιθδῃ, 
θὰ πηδκίηρ Ιτη8611 [η6 δχροῃθηῦ 
οὗ ἃ ΨΙΘΙΥ γϑοθγοᾷ ορίῃΐου. 668, 
ὙὙῺΟ 15. ΘαΌΔΙΠΥ 8. ῬΥΙΔρΡΌΥΘδη, Όγο- 
ἴδθβθβ Ὠ15. ἀἸβθο]Ἰοῦ ἴῃ {Π6 ἀοοίχίῃο, 
87 ΑἹ Ὀαῦ οῃ {Π6 οἶμον μαπᾶ 10 ἴδ 
ἃ ἴδνουσίθθ [ΠΘΟΥῪ πὶ ῃ ἘΠΟΠΟ Κυδίθρ, 
88 Ὁ. ᾿ 

86 
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καὶ ψυχροῦ καὶ Ξηροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ τοιούτων τινῶν, Κρᾶσιν 

εἶναι καὶ ἁρμονίαν αὐτῶν τούτων τὴν ψυχὴν ἥμκῶν, ἐπειδὰν 
ταῦτα καλῶς καὶ μετρίως κραοῇ πρὸς ἄλληλα. εἰ οὖν τυγχάνει 
ἧ ψυχὴ οὖσα ἁρμονία τις, δῆλον ὅτι, ὅταν χαλασϑῆ τὸ οὥμα 

ἡμῶν ἀμέτρως ἢ ἐπιταϑῇ ὑπὸ νόσων καὶ ἄλλων κακῶν, τὴν 
κὲν ψυχὴν ἀνάγκη εὐθὺς ὑπάρχει ἀπολωλέναι, καίπερ οὖςαν 
θειοτάτην, ὥςπερ καὶ αἱ ἄλλαι ἁρμονίαι αἵ τ᾽ ἐν τοῖς φοότγτγοις 

καὶ αἱ ἐν τοῖς τῶν θημιουργῶν ἔργοις πᾶει, τὰ δὲ λείψανα τοῦ 

«ὥχματος ἑκάετου πολὺν Χρόνον παραμένειν, ἕως ἂν ἢ κατα- 

καυθῇ ἢ καταςαπῇ. ὅρα οὖν πρὸς τοῦτον τὸν λόγον τί φή- 
σομεν, ἐάν τις ἀξιοῖ κρᾶσιν οὖταν τὴν ψυχὴν τῶν ἐν τῷ 
ςεοματι ἐν τῷ καλουμένῳ Θανάτοω πρώτην ἀπόλλυσθαι. 

1. Κρβειν] “ἃ ᾿ϑυιρουδιηθηῦ Οοιὰ-ὀ Τοῦ. τσ 39 ψυχὴν κρᾶμα ὑπάρχειν 
, ς 

ῬδγΘ {868 Ἰηθ8 οἵ Ῥαυιιθηῖᾶθα αποίθρα ἐκ τῶν εἰρημένων, κατὰ μηδενὸς τού- 
ὉΥ ΤὨΘοργαϑίοβ ὦ, ὦ. (Καιϑίθῃ 146 των ἐπικράτησιν. 
1011}: 9. παραμένειν] ΄“ ΤοΙηδῖη) ὙΠ} τιϑ.᾽ 
ὡς γὰρ ἑκάστῳ ἔχει κρᾶσις μελέων πολυ- (Ἱ- 62 5. Π6 ψΟΡα ΟΟΟῸΤΒ. ΔρΆ]Π 

πλάγκτων, 8.4 ΔΟϑ] 1. Π158 56η868 ; γοὺ Ἡ ΒΟΉ 
τὼς νόος ἀνθρώποισι παρέστηκεν" τὸ γὰρ - γγηδῦ πορᾶβ Δ]ἴθν Ὁ ἴο ἐπιμένειν. 

Τὰν 86 ῃὉ---88 Β, 6. χχχυὶ. ϑοκγαῦίθβ 
ἐστὶν ὅπερ φρονέει μελέων φύσις ἀνθρώ- : ; : ᾿ 

Ξὰ δες ' αρἴδυβ Ω15 ΤΘΡΙΥ ἴο ἰμημδθ ἈΠῸ] Π6 
καὶ πᾶσιν καὶ παντί; τὸ γὰρ πλέον ἐστὶ ὯΔ5 Ποαγα ὑπμ6 οδ]θοϊοη οἵ 6065, 

νόημα. ὙΠΟ Β {Π6 Ἰαύξον βίδῦθϑθ 85 101]1ονγ8. 1[ 
ΤΗδὺ 15 ἴο 580, ὑμ6 ομδιδοίου οἵ ὑβῖηκ ΟἿἿ δυσυμηθηῦ 15 ΠΟ ἔα Π6 Οἢ 
[Π6 Ῥειοθρύϊΐοῃ 15 ἀομιληδίθα Ὀγ 06 ἴπϑῃ 1ὖ ψχὰϑ: 1 δαπηῦ ὑῃδῦ {86 δηΐο- 
ῬΙΘΡομπἀουδίϊηρσ 6] ηηθηΐβ οἵ [ῃη6 ρΡ6-ὀ πηδίδ! οχϊβδύθμοθ οὗ {Π6 800] Π88 Ὀθθῃ 
Οἱριθηῦ. ΑΒ ΤὨΘοργαβύοβ Δ Δ Κ8, [ἈἸΤ]ν τγονθᾶ, θὰ Π6 ονϊάθηοθ οἵ 
Ῥδυιηθηἶᾶθθ ἄοθϑ ποῦ αἰβῦπρτ θη Ὀ6- ΠΟΙ οχιβίθμοθ δἰΐου ἀθαῦῃ βθϑιὴβ 501] 
ὕνγθοῃ. φρονεῖν ἀπ αἰσθάνεσθαι. ἸηϑῈ }ΠοΙοηῦ. Νοὺ {πᾶῦὺ 1 ᾶρτθθ ψ] ἢ 

ΤῊΘ ψοτὰ ἁρμονία 15. ΘΘΏΘΙΆΠΥ {Π6 οΟὈ]θούίοη οἵ ΘΙτητηῖδβ; ἰσαῦ 81] 
πιϑ8α το ἀδποίβ ἃ βι οθαβοι οὗ τατιϑ108.1 ὑπᾶῦ Π88 γοὺ Ὀθθὴ Ῥγονϑά 15 ἐπϑὺ {π6 
ἴοπθϑ, ποὺ Π6Ὶ} 5: Π] ] ϑηΘοῖΒ ΘοοΟσα, Β0ΟῈ] 15. ΤΏΟΓΘ Ἰαβύϊηρ ὑμδη. ὑμ6 Ῥοᾶγ. 
ἴον ψ ῖο συμφωνία 18. 716 ΟΥΑΙΏΘΙΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ὙΘΑΥ͂ΘΙ ΘΙ ἴῃ {Π6 ΠΘΌ1 
ἴθ. ΤΠ6 [ὈΥΠΘΙ τηθϑῃΐηρ 15 πο- οὗ τηβκίῃρ 818 οὐ οοδίβ; 1 {Π6 
ΘΥ͂ΘΙ ΠΘ6Ι6 ΟἸΘΑΣΙ͂Υ ἀπϑαϊί8}}16 ἢ δπᾷ ἴΏ οουγθα οὗ Π185 116 Ππ6 του] νγ68: 
ἴαοὶ ἁρμονία 15 ὃ σΘΏΘΙΆΙ ΤΟΙ 6χ- Οαὖ ΙΩΔΗΥ͂ ὁοϑίβ; Ὀπὺ ΏΘη ΠῚ Π11Ὶ6 
ῬΙΘΑβΒΙπρ' {Ππ6 το]δύίλουι. θϑθύνγθθῃ τατιβ1081 οδηλθ ἴο 416, ὕπ6 ἰαδῦ οοδῦ σοῦ] οχἰϑὺ 
ΒΟ 45, 1 1561} ΒΙρΡΏ γ᾽ πο.  ΔἸΟΥ ὨΪΤὴ ; γοῦ ψ αο ποῦ ἄθῃν ὑμϑύ 
ΒΘΟΘΘΒΙΟΙ ΠΟ] ϑοοουσα. Τηδὺ ἁρμονία {Π6 ὑγθϑῦϑ 1 15 ἸΏΟΥ6 ἀα78.0]6 ἔΠδη. {Π68 
᾿ποῖπᾶθθ συμφωνία 15 Ῥγονοα Ὀγ 16- οοαύ. ΚΙ] Υ͂ν ὕπθ6 50] ἴῃ {Π6 
ρείηο 617 Β : {π6 οἱρην 5176 ὴ8 βίδῃα-ὀ ὀ ὠὠσοΌγβα οἵ ὃ τηδη᾿β 11{6 ΤΊΔΥῪ ὑγθ8} οὐ 
1η5 ΟὨ ὕπ6 ὍΠΟΥ] οὗ {Π6 βΡ1η616 βίηρ 8 ὈΟΘΙΘΒ : ὑπαῦ 15, 80 [δϑῦύ 85 06 
ΘῷΟἢ ἃ. 5ἴπρὶθ ἴοπα : ἐκ πασῶν δὲ ὈΟΟῪ νγαβύθϑ, 5Π6 ἸΏΔΥ τ ΠΩ 10 {11 
ὀκτὼ οὐσῶν μίαν ἁρμονίαν ξυμ- ἃ σαττηθηῦ ὑπαὺ πθθαβ τηθπαϊηρ ; Ὀυΐ 
φωνεῖν. μΘη. ᾧπ6 ὑπ οὗ 6} ἀἸββο] αΌ 100 

3. “ετρίως κραθῇ}] ΟΥ Ὅιορ. ὀομιθβ, 5816 ὈΘΙΊΒΠ6Β ἃπα [Π6 ῬΟΑΥ 88 
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ΧΧΧΥΙΊΙΙΝ. 

ΠΛΧΛΆΤΩΝΟΚ [86 

Διαβλέψας οὗν ὁ (ωκράτης, ὥςπερ τὰ πολλὰ 
εἰώθει, καὶ μειδιάςας, Δίκαια μέντοι, ἔφη, λέγει ὁ (ιχμίας. εἰ 

οὖν τις ὑμῶν εὐπορώτερος ἐμοῦ, τί οὐκ ἀπεκρίνατο ; καὶ γὰρ 

οὐ φαύλως ἔοικεν ἅπτομένῳ τοῦ λόγου. δοκεῖ μέντοι ζκοὶ 

χρῆναι πρὸ τῆς ἀποκρίςεως ἔτι πρότερον Κέβητος ἀκοῦσςαι, τί 
δ. ὃ Φ “ ἴον ΄ Θ΄ ή Φ ’ ’ αὖ ὅδε ἐγκαλεῖ τῷ λόγῳ, ἵνα χρόνου ἐγγενομένου βουλευςοώ- 

4 Φ [ω 97 Ἁ 

ἀχεθαὰ τί ἐροῦμεν, ἔπειτα ὃςε 
ΝΑ ἴω ’΄ ὡνκς 

ἐάν τι δοκῶσι προςᾷϑειν, ἐὰν 

λόγου. ἀλλ᾽ ἄγε, 
ΤΟΝ [ἀπιςτίαν παρέχει]. 

ἀκούσαντας ἢ εὐυγχωρεῖν αὐτοῖς, 

δὲ μή, οὕτως ἤδη ὑπερῦοικεῖν τοῦ 

ἡ ὃ’ ὅς, ὦ Κέθβηςε, λέτε, τί ἣν τὸ ςὲ αὖ ορᾶτ- 

λέγω δή, ἡ δ᾽ ὃς ὁ Κέβηα. Φ Ἃ ΝᾺ 

ἐμοὶ γὰρ 
7΄ 927 9 ΄ 9 ῳ Θ ή ἕν Ζ Θ᾽ 9 » 

φαίνεται ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ ὁ λόγος εἶναι, καί, ὅπερ ἐν τοῖς 

Ἰαθὺ τϑηθνγθα ὈΥ̓͂ ΠΒ6Ι' δχιϑίβ δέου ΠΘΙ, 
ΟΥ ἴο ογυϑηῦ γὸ ΘΥ̓ΘῚ Τ]Ο76.: ἰοῦ τ8 
ΒΆΡΡοΟΒΘ ὑμαὺῦ 858η)6 818 οαύλΙἸΘΗΥ͂ 

Ῥοάϊθθ, ποῦ ΟὨἹΥ 1 [6 βρδὴ οὗ οὔθ 
11ἴ6, θαῦ ἴῃ ΠΊΔΗΥ͂ ἰἰνθ8 ; δηα {ῃδὺ δὖ 
[88 βορδιδίλουῃι Βὴ68 δοῃὕητθ5 ἴο Θχὶδὺ 

1ῃ Ηδαθ8 : γοὺῦ χα ἤδνθ ὯῸ ϑΒΒΌΣΘΙΟΘ 
μδὺ 18 ΘΌΘΘ ΟἹ ἴῸ} ΟΥ̓ΘΥῚ ; 8 ΠΟΥ 16- 
Ῥϑϑίβα 1ῃοϑι δύ Οη5. 5116 ΤηδΥ οτϑαυ- 
811 ὈῸ νγϑδυιθα οαὖ, δ βου ομδ οὗ 
ἘΠΘΙῚ Ψ011 6 μου Ἰαϑύ. ΤΠΘΥ ΐου τὖ 
15 ποῦ ΘΠΟΌΡΗ ἴο βῆον ὑμδῦ {86 801} 
15. ΘΥ̓ΘΡ' 80 ΙὩἸΟ ΒΕΠΟΠΡῸΡ 86 ΙΏΟΤΒ 
Ἰαϑίίησ ὕμδὴ [π6 ῬὈοάγ: γοὰ τατϑῦ 
ΒΟΥ ὑπδῦ 10 Π6Ι οὐαὶ Ὡϑύσσο 506 185 
8] τορϑῦμου Ἰμα]ΒΒΟ] 1 Ὁ]6 δηα οἰθχηδὶ : 
6188. ΟἿ ὮοΟρΘ οἱ Ἰτμγουία! ὐν 15 αὐ 
ΤΟΟΙΒΉ 688. 

1. διαβλέψας] “νἱῦδ 8 Ῥἱογοίησ 
οἸδηοθ᾽ ΤῊΪ5 τὰραε νου ΜΨ6}] ἀ6- 
ΒΟΥῚΌΘ5. {ῃ6 φῬοποίγαϊπσ σᾶζο οἵ ὅ80- 
Κυδύθϑ᾽ Ῥγοιϊηθηῦ ουὐοθ (7 )ηθαθίοίειϑ 
148 8) ἴνοϊη Ὁμοῦ {π6 σαϊῃογθα 
ΘΥῦτονΒ : πο [ῃ86 5816 18. οχ- 
Ῥγδθβαα ὉΥ ταυρηδὸν ὑποβλέψας ἴῃ 
117 Β. Τῇθ Ῥυθροβιοι βθθιη8 ἴο 
μδνθ ὕΠ6 β81η6 ἴΌΤ06. δ8. 15: ΟΠ6 8896 
οἵ διαβαίνω---9. αἰ ον 6145. ἔδυ 
δρᾶ: οἵ Αὐϊϑίοιθ ἀθ ὑηβοηυηϊλδ 
462818 ἐνίοις γὰρ τῶν νεωτέρων καὶ 
πάμπαν διαβλέπουσιν (ΜΙ ΘΥ̓́ΘΒ 
186. ΟΡ6}), ἐὰν 7) σκότος, φαίνονται 
εἴδωλα πολλὰ κινούμενα, ὥστ᾽ ἐγ- 
καλύπτεσθαι πολλάκις φοβουμένους. 
Οομρϑηθ Χοηορἤῇοη νηυροδύνην Ὑ 

ὅ, ἼΘΙ ϑοκγδίθα βὰν οὕτω μὲν ἤδη 
τοίνυν οἱ ἐμοὶ ὀφθαλμοὶ καλλίονες 
ἂν τῶν σῶν εἴησαν. πῶς δή ; ὅτι 
οἱ μὲν σοὶ τὸ κατ᾽ εὐθὺ μόνον ὁρῶσιν, 
οἱ δὲ ἐμοὶ καὶ τὸ ἐκ πλαγίου διὰ τὸ 
ἐπιπόλαιοι εἶναι. 

4, ἁπτομένῳ] “86 ἰβΒ. οὔθ, ἰΐὖ 
ΒΘΘΙΏ5, ὴΟ [τ Κο5 ῃ6 ἀπθϑθο ἸΏ 
Πϑηά ἴδοι ἃ ὑπουτουρῃ-ροϊηρ ΤἈΒὨϊοη,ἢ 
1 ΤΩ Κ {118 ΤΟ ΠΟΥ] Ὴηρ᾽ 15 ΤΏΟΥΘ δΡΎΘΕ- 
8186 ἰο ῬΙαύοβ ἀϑ6 οἵ πΠ6 Ῥῇγαβα 
ἅπτεσθαι λόγου ὕμδι {μᾶῦ οἵ Μτ. 
Οὐορθ δηὰ Ῥχοῖ. αβαάαθβ, σσγῆο ἰδιζθ 10 
ἴο τῇθϑῃ “ὐΐδοκ. ΟΥἨ Τυν αθηνυβ 
288 α, Μορυδίὲβς δὅ88 ο, Ρ]ναράγιιβ 
919 Α. 

8, προςᾷϑειν ] -- ΒρΟΔΚ ἴο {π6 Ρὰ1- 
Ῥοϑθ, ΤῊΪ6 886 βθϑιὴβ ὕο 6 αἰ γοῦν 
αἀονοα ἴσουα ὑπαὺ ἴὴ Γαὺβ 670 8Β 
γελοῖος γὰρ ὅ γε πολὺς ὄχλος ἡγού- 
μενος ἱκανῶς γιγνώσκειν τό τ᾽ εὐάρ- 
μβόστον καὶ εὔρυθμον καὶ μή, ὅσοι 

προσάδειν αὐτῶν καὶ βαίνειν ἐν 
ῥυθμῷ γεγόνασι διηναγκασμένοι. 

9. τὸ οσἑ αὖ Θρᾶττον] [ἢ οὔθ 
ἴο τούδιῃ [π6 ψοράβ ἀπιστίαν παρέχει, 
ΒΟΙΏΘ ΘαΊΟνΒ Πᾶνα δ] ογθα τὸ 1ηΐοὸ ὅ, 
ΤΙ ᾶνα Ἰυαρσρᾶ 10 Ὀδίίοῦ ἴο [Ὁ]1ὸΐ 
ἨΥΤΏ8Ώἢ) 816] Θ'ΟἤϑηΖ 1 ὈΣΔΟΚΟησ 
Πθ 85 ἃ οοββ, Τῆϊθ Δ τον θα 
ἴοστα οἵ ταράττειν 15 ΤΏΟΓ6 [Ώ8} ΟΠ66 
ϑθα ὕο ΘΧΡΙΘΒΘ ἃ Π]ΒΟΊ γ]ηρ᾽ ἃ5 ἴο {Π6 
γα] αν οὗ δὴ δυρυτηθηῦ: οὗ ΤἼθαθ- 
ἐσέ 187 ο, ραγηνοηῖαθα 130 ἢ. 

11. ἐν τῷ αὐτῷ] ὁ.6. Ἰυδὺ ΘΙ 
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87 πρόςϑεν ἐλέγομεν. ταὐτὸν ἔγκλημα ἔχειν. ὅτι μιὲν γὰρ ἣν ἡμῶν 

ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν εἷς τόδε τὸ εἶδος ἐλθεῖν, οὐκ ἀνατίϑεμαι μὴ 
οὐχὶ πάνυ χαριέντως καί, εἰ μὴ ἐπαχϑές ἐςτιν εἰπεῖν, πάνυ 
ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι: ὡς δὲ καὶ ἀποθανόντον ἡκχῶν ἔτι που 

ἔςται, οὔ μοι δοκεῖ τῆϑθε. ὡς μὲν οὐκ ἰοχυρότερον καὶ πολυ- 
Χρονιώτερον ψυχὴ οὔματος, οὐ Ξυγχωρῷ τῇ Ομχμίου ἀντιλήψει " 

“». “ κὰ 
ϑοκεῖ γάρ μοὶ πᾶσι τούτοις πάνυ πολὺ ὀιαφέρειν. τί οὖν ἂν 

φαίη ὁ λόγος ἔτι ἀπιςοτεῖο, ἐπειδὴ ὁρᾷς ἀποθανόντος τοῦ ἀνορώ- 
που τό τε ἀςθενέστερον ἔτι ὄν; τὸ δὲ πολυχρονιώτερον οὐ 

δοκεῖ ςοἱ ἀναγκαῖον εἶναι ἔτι «ῴζεςϑθαι ἐν τούτῳ τῷ χρόνω : 
Ἃ ἊἋ “ 4 ς », 927 [4 9 ͵ ΄ 

πρὸς ὁὴ τοῦτο τόδε ἐπίσκεψαι, εἰ τι λέγω" εἰκόνος γάρ τινος. 
Φ 97 Φ νὴ με 7΄Ζ ’ Φ Ἀ ἋἋ ΝΟ ΦΘ 7ὔ 

ὧς ἔοικεν, κἀγὼ ὥσπερ (Οιχχκίας ϑέοχλαι. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ ὁλχοίωος 

λέγεςθαι ταῦτα, ὥςπερ ἄν τις περὶ ἀνθρώπου ὑφάντου πρεςοβύτου 
Φ 4 ὔ “ἊᾺ Ὰ 7 δ’, 9 Φ 7 Θ᾽ 9 

ἀποθανόντος λέγοι τοῦτον τὸν λόγον, ὅτι οὐκ ἀπόλωλεν ὁ ἄν- 

ϑρωπος ἀλλ᾽ ἔστι που ςῶς, τεκμήριον δὲ παρέχοιτο Θοιμάτιον ὃ 

ἡμαπείχετο αὐτὸς ὑφηνάμενος, ὅτι ἐςτὶ οῶν καὶ οὐκ ἀπόλωλεν, 

καὶ εἴ τια ἀπιοτοίη αὐτῷ, ἀνεροωοτῴη πότερον πολυχρονιώτερόν 
ἐστι τὸ γένος ἀνορώπου ἢ ἱματίου ἐν χρείᾳ τε ὄντος καὶ φορου- 

μένου, ἀποκριναμένου ὃέ τινος ὅτι πολὺ τὸ τοῦ ἀνορώπου, 
97 Φ »Ἅ" 8,ὕ » 97 ““ Θ,ὔ 97 “᾿ 

ΟἸΟΙΤΟ ἀποϑδεθδεῖχϑθαιϊ ὅτι παντὸς ἄρα μᾶλλον ὅ γε ἄνθρωπος Ἵοῶς 

10 ψὰ 8 δῦ 1Πη6 66 οὗἉ [Π68 αἸδοιββίο οὗ ψΟῊΙ δὐστχηθηῦ 18. ΘΧΘΟΙΥ ῬΔγΔ]]6] ἴο 
ἀνάμνησις. ἸΚ6|068 15 ΤΟΥ ΘΟΙΥ γἰρηῦ: [Π6 Δββουθοη οὯ6 τοῖϊρῃῦ τη8 κα δροιΐ 
[86 τϑαβοῃΐηρ οΟμἑδ θα 1 οπδρίθβ 8ὃ. ἼΘΔΥΟΙ ὙΠῸ αἸθα δὖ δὴ δάνβϑῃοθα 
2ὅ----99 εὖ Ὀεβῦ δῇοι αβ ἃ ΠΘῚ6 Ῥγθ- ἃρθ.᾽ Ἠρίμαοῦ ψου]ὰ 1ηβοχῦ εἰ, θαΐ 
ΒΆΣΟΙ. 1 ἴΆνΟΥΙ ΟἵἨἁ Ἰτηπηουί ΠΥ: 0815 15 ἢοῦ ΠΘΟΘΒΔΥΥ. 
566 ῃποΐβ ὁῃ) 78 Ὁ. 16, ἔστι που οὥς] 1 δάορὺ ψίςποαί 

ὃ. ἐπαχθϑές] “δὐτορσθηΐ. ᾿ιοϑι θη ΕΥΒύθ 5. ΔαΥ ΤΆ 016 Θιηθη- 
6. οὐ Ξυγχωρῷ} Αρσδΐῃ νγχα τᾶν ᾿ ἀδίίομ, ἡ] οἢ. ὈΥ͂ ἃ ὙΘΙῪ 5]Π1ρΡῊὉ Θμδηρθ 

ΟὔΒοΥγ ὑπ ΒΆΡΘΙΙΟΙ ϑοαΐθηθθθ οἱ τηϑύθυ!8}}ν ᾿ΤΡΥονΘ8 ὕΠ6 βθηβθ6. ἴσως 
Κορθθ. Τὴ οὈ]θοϊοη. οἵ ΠἸπιηη]δὰθ βθθῖη8 ἴο 6 αἰ ἱπρΡΡΙΌΡΓΙΙδίσ, 
15 ἸΏΘΘΏΙΟΙΒ 86 Ῥ]ΔΙ51016, τι βοθ- ποὐνιθιβίθηἀϊηρ Ηρ ου ΒΒ ἀθίθποθ 
Πδὺ Πϊτηθυ : Ὁ ΟΥΌΠ]65 αὐσαῦ δῦ οἵ 1ὖ δηά 105 γοίθῃθοι Ὁ. Ζ. δηᾷ Ξύ. 
18 ἢγϑῦ οι οἵ [Π6 6] σποῆτιβ : Τλοτθ- 16. αὐτὸς ὑφηνάχμενοοόθι ΤῊ 6 
ΟΥ̓́ 15 το α ϑίοη 8615 ποίησ ἰ᾽ ψΘΑΥΟΥ 15 ὀἤοβθθηῃ 85 μθ οἱοβαβδί 
ὕΠπ6 δρυϊμηθηῦ. Τηδὺ οὗ Καθθβ βὸθϑ Ρ818116] ἴο {16 808], ψῇῆο 1βῈ ρεγρούα- 
δασὺ ἴο {Π8 τοοῦ οἵ {Ππ6 παύου, 8[Π0ν0ι΄ι3 τοηθσίηρ ὑπΠ86 ον πϑὺ 15. ΠΟΙ 
δα ΟὈ]ρ 65 οΚραύθβ ἴο ραῦύῦ ἕο 18 νοϑύμτο. 

ἕ 

ὙΠ 016 δυρττηθηύαθνα βυυθηρ᾽ῃ ἢ Ὑ} 8116 17. ἀπιοστοίηΗ] τη85. ἀπιστῶν σΏ]Ο 
105. αἸβρτοοῦ σομβυπιῦθϑ ὑπ γονὴ οϑιηποῦ βδηα, 51η66 [Π6 απδϑίϊοη σου] 
δυσατηθηῦ οὗἨ {ῃ6 αἸδ]ορτια. ὴὈ8 Ῥοϊῃῦϊθθθ ἴῃ {μ86 τηοὰτ οὗ δῃ 

7. δοκεῖ γάρ] “Ι͂ὉΥ 1 ὑπ1π| 508] 15 ορροπθηῦ, Τῇ ἂν το} ῬΘ]ΟτρΒ ἴῸ 
δ} ΒΙΠΡΘΥΊΟΙ 10. 81] {Π 656 γϑϑρβοίβ. λέγοι 4150 ἄοε5. ἀπῦν ἴον" παρέχοιτο, 

12. ὁμοίως λέγεσθαι] “ [Ὁ 1 ΚΞ ἀνερωτῴη, δπᾶ οἴοιτο. 
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ἐατίν, ἐπειὸὴ τό γε ὀλιγοχρονιώτερον οὐκ ἀπόλωλεν. τὸ ὃ᾽ 
Ω Φ᾿ ’΄ 9 ι ζά 9 ’ Ἃ Ν Ἁ οι ΄ 

οἶμαι, ὦ αμλμία, οὐχ οὕτως ἔχει’ σκόπει γὰρ καὶ εὖ ἃ λέγω. 

πᾶς γὰρ ἂν ὑπολάβοι ὅτι εὔηθες λέγει ὁ τοῦτο λέγων: ὁ γὰρ 

ὑφάντης οὗτος πολλὰ κατατρίψαα τοιαῦτα ἱκκάτια καὶ ὑφηνάμενος 
Φ ᾿΄ Ἃ Θ᾽ Φ 4 “Ὺᾳ “7 ἴων Ἁ 

ἐκείνων ὲν ὕστερος ἀπόλωλεν πολλῶν ὄντων, τοῦ ὃὲ τελευ- 

ταίου οἷμχλαι πρότερος, καὶ οὐδέν τι μᾶλλον τούτου ἕνεκα ἄν- 
Θροοπός ἐςτιν ἱκκατίου φαυλότερον οὐδ᾽ ἀεθενέοστερον. τὴν αὐτὴν 
δὲ οἷμλαι εἰκόνα δέξαιτ᾽ ἂν ψυχὴ πρὸς οὥμα, καί τις λέγων 
αὐτὰ ταῦτα περὶ αὐτῶν «έτρι' ἄν χκοὶ φαίνοιτο λέγειν, ὡς ἡ 

κὲν ψυχὴ πολυχρόνιόν ἐςτι, τὸ δὲ εὥλχια ἀσθενέστερον καὶ 

ὀλιγοχρονιώτερον. ἀλλὰ τὰρ ἂν φαίη ἑκάστην τῶν ψυχῶν 
πολλὰ «ματα κατατρίβειν, ἄλλως τε καὶ εἰ πολλὰ ἔτη βιῴη:᾽ 

εἰ τὰρ ῥέοι τὸ εὥμα καὶ ἀπολλύοιτο ἔτι ζῶντος τοῦ ἀνορώπου, 
Φ Φ δ Ἂ ςκΝς Ἁ 4 Ὁ ἤ Ὁ ΝΑ 

ἀλλ᾽ ἡ Ψυχὴ ἀεὶ τὸ κατατριβόμχενον ἀνυφαΐνοι, ἀναγκαῖον 
μλ] 97 Θ᾽ 7 Φ ’΄ Θ γά Ἃ “Ν Θ7 

ἀχενταν εἴη, ὁπότε ἀπολλύοιτο ἡ ψυχή, τὸ τελευταῖον ὕφασμα 

τυχεῖν αὐτὴν ἔχουςαν καὶ τούτου μόνου προτέραν ἀπόλλυσθαι. 

ἀπολοχκένης δὲ τῆς ψυχῆς τότ᾽ ἤδη τὴν φύσιν τῆς ἀσθενείας 
ἐπιϑδεικνύοι τὸ οὗλα καὶ ταχὺ ςαπὲν διοίχοιτο. ὥςτε τούτω τῷ 

λόγω οὔπω ἄξιον πιστεύςαντα ϑαρρεῖν, ὧς, ἐπειδὰν ἀποθάνουμεν, 

ἔτι που ἡμιῶν ἧ ψυχὴ ἔστιν. εἰ γάρ τις καὶ πλέον ἔτι τῷ 

1. τὸ δέ] “Ὀπὺῦ 1 ἴϑοῦ {1118 15 ποῦ 
ὑπμ6 οδθ6.) ΟὟ ΤρροαρίοιιιΒ 1δ7 8, 
ορνϊοί 344 Α, Παῖβ 642 Α. 

19, πολλὰ ςὔματα κατατρίβειν] 
1.0. ιαῖη ἴπμ6 ἸΙτη]ῖβ οὗ ἃ 51Πη0]6 
σηδϑη 116. Κοροθ φρυΐθ ὨΙΒ οδϑθ 
ἴῃ ὕγο [ὈΥΤΏΒ: Ὅπ6 ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἀυγδ- 
ἈΠῸ οἵ [π6 801} 15 οοηῃδιϑύθην 1 
86 βαρροβιύίοῃ (1) ὑμᾶῦ ἀστίηρσ {Π6 
ΟΥΟΙΠΔΥ͂ βρη οἵ ᾿στηϑη 1186 5168 
ὙΘΔΙΒ. Οὔ ΙΒ ὈΟΘΊ68, Ῥϑυρϑύθδ!ν 
γϑϑύουηρ᾽ θα 8ἃ5 ΠΟΥ ΒΌΠΘΣ τνγϑϑύθ : 
(2) [μδὺ δἰ βθρδιϑῦοη ΤΌΤ. ΟἿ6 
ὈΟΟΥ͂ 516 Τη8ὺ ΒΌΣνΙνΘ 84 θηΐθυ Ἰηο 
ϑηοῦθο ἃηα ϑηῃούμου. ὑοῦ 1 [6 
Πυδὺ οα86 516 ΤηΔΥ͂ ὈΘΟΟΙῚ8 οχύϊηοῦ ΟῊ 
βορδυϑύϊησ ἴσο ᾧῃ6 Ὀοαγῦ : 1ῃ ἢ8 
ΘΘΟΟΙΩ, Β5ὴ6 ΤῊΔΥῚ δου β6 θα] [Π08}- 
ὨδίϊοηΒ Ὅ6 ΟΓΏ. οὐὖ΄-θ ΌΥ ΠΟΥ ἸΔΌΟΌΙΒ 
8 δὺ βοῖῆθ ομδ βϑρδίδίϊοη Ῥ6118} 
αὐΐουγ. ΠΟΙΟΥ͂ χα ὀδημοῦ ΔΥσΊΙΘ 
τὺ Ὀδοδθα ὕμ8 801 ουϊ]αβίβ [86 
Ῥοαν 5886 15 ΠΘΟΘΒΒΔΤΙΥ ᾿τητηογίδί. 

18. εἰ γὰρ ῥέοι] Οοταρατα Τύηναθιι8 

48 Α τὰς τῆς ἀθανάτου ψυχῆς περιό- 
δους ἐνέδουν εἰς ἐπίρρυτον σῶμα καὶ 
ἀπόρρυτον. 

18, ἐπιδεικνύοι] ΡῬγοΐ, Οβάᾶθθ 15 
πού, 1 ΦΒ1ῈΚ, τἱσηῦ ἴῃ τοίουεϊπο [18 
ορίϑενα ἴο Ἰῃαϊγθοῦ βρθθοῦ, ὑμποῦρῃ 
ΞΌΡΗ. Ρληϊ. 617 σου] 1σϑθν 10 (μοὐ 
8 ΟΥΠΘΙ' Ῥβθδϑθ 6 οἰΐβθ Α5 5[81}- 
Ὀδᾶατα φῬοϊηΐβ ουῦ ἂν 15 Θ6511ν ὀδυτὶθα 
οἱ ἴτουὰ ἄῦονο, ἀναγκαῖον μεντᾶν. 

20. ἡ ψυχὴ ἔστιν] βοῆϑῃ δορίβ 
ἔσται ἴτοτη ἩΥΒΟΒΙρ, ἴου σΒΙΟἢ Τ 866 
ΠΟ ΒῈΠΠΟΙΘΗΡ ΤΘΔΒΟῺ, 51206 ἔστιν [5 
ΘθηΘσα]. Νοίδ ὑμαῦὺ Καθθβ {ταύ [8 
ὙγΠ0]6 οἵ ομαρίθιβ 9ὅ---99 85. 1ῃ- 
ἰρηἀεα ἴο Βαρρ]θιηθηῦ ἀνάμνησις ὉΥ͂ 
Βῃοσίηρ ὑμ 6 αἰοι-οχιθίθποθ οὐ {Π6 
ΒΟᾺΪ] : Π6 ΤΘΟΌΥΒ ἰο Π6 ομ]θοϊίοῃ ἢ 
τηϑαα δὖῦ 717 Ο, ἀραϊηϑὺ ἡ Ώ]Οἢ. ΒΟΚΥαῦθβ 
ΔΡΡ68415 ἰο ἀνταπόδοσις, Ὀπὺ πονθι- 
ὑΠΘΊ]θ85. Ῥυοοθοαβ ἰο ὈΠῺρ ἔπ θἢ ον]- 
ἄβθῃοο. 

τῷ λέγοντι [ἢ] Μαᾶν!ρ ρυοροβϑᾷ 
ἴο βίχικα οαὐὺ ἢ, δη ΞΟΠ ΔΖ Β66115 

88 
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λέγοντι [ἢ] ἃ εὺ λέγεις ευγχωρήςειεν, δοὺς αὐτῷ ἡ «μόνον ἐν 
τῷ πρὶν καὶ Γενέοςϑθαι ἡμχᾶς χρόνῳ εἶναι ἡλιῶν τὰς ψυχάς, ἀλλὰ 
κηδὲν κωλύειν καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνουλεν ἐνίων ἔτι εἶναι καὶ 

ἔςεοθϑαι καὶ πολλάκις τενήςεςϑθαι καὶ ἀποθανεῖσθαι αὖθις: οὕτω 

Γὰρ αὐτὸ φύςει ἰαχυρὸν εἶναι, ὥστε πολλάκια Γιγνολλένην ψυχὴν 

ἀντέχειν: ϑοὺς δὲ ταῦτα ἐκεῖνο μηκέτι ευγχωροῖ, κκὴ οὐ πονεῖν 
αὐτὴν ἐν ταῖς πολλαῖς τενέςσεεοιν καὶ τελευτῶςάν τε ἔν τινὶ τῶν 

θανάτων παντάπασιν ἀπόλλυσθαι: τοῦτον δὲ τὸν ϑάνατον καὶ 
ταύτην τὴν διάλυσιν τοῦ ςώματος, ἢ τῇ ψυχῇ φέρει ὄλεθρον, 

μηδένα φαίη εἰδέναι: ἀδύνατον γὰρ εἶναι ὁτωοῦν αἰςθάνεςθαι 

ἡμχῶν εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, οὐδενὶ προςήἥκει θάνατον Θαρ- 
ροῦντι μὴ οὐκ ἀνοήτως ϑσαρρεῖν, ὃς ἂν «ἡ ἔχῃ ἀποδεῖξαι ὅτι 

ἔετι ψυχὴ παντάπασιν ἀθάνατόν τε καὶ ἀνώλεθρον: εἶ δὲ «μή, 

τὺ τη. Ὀγϑοκούϊησ ἃ, ἘῸΣ (1) τῴ 
λέγοντι νγαμῖβ 80. ΟὈ]θοὺ, (2) 6068 
οΟἴουβ ἴο ργϑηῦ ποῦ το 16 μη. τυ μδῦ 
σΟΥδίθβ βῶγβϑ, Ὀαὺ τότ ὑμδῃ ἢ6 88 
ἈΙτηΒΘΙΓ 1αϑὺ δα], Ἠδ 1] στϑηῦ 
ποῦ ΟΠ]Υ͂ ὑΠᾶῦὺ {μ6 5011] τὺ πᾶνθ δχ- 
Ἰδίθα Ὀθίοσα Ὀἰσὺ ἃηα τᾶν πγθᾶν οαΐ 
ΤΉΔΗΥ͂ Ὀοαϊθθ ἴῃ {815 116 ὈΘίοΥΘ 
ῬΘΥΙΒΏΙηρ, Ῥαὺ 8180 ὑμαὺ 58:86 80 
ΒΌΣΙνΘ ὉΠ6 56 θύϑη 66. ΟΠΟ66 ΟἹ ΙΏΘΗΥ͂ 
ΦΙΤΉ65. ὈΘἴΌ6 516 ΠΘΥΒ611 Βιοοι τη ὈΆ. 

4. οὕτω γὰρ αὐτό] αὐτό, το- 
ἴουυϊησ ἰο ψυχήν, βθϑίὴηβ ἴο ΡῈ δὖ- 
ἰχϑούθα ἰηὔο ὑπ6 σβϑῃᾶον οὗ ἰσχυρόν. 
Ῥγοῖ. θάάθβ θοιηραθθ 109 ἃ πάμ- 
μεγά τι εἶναι αὐτό, 55. τὴν γῆν. 

8. τοῦτον δὲ τὸν Θάνατον] 5΄ποθ 
ΠΟ Οη6 Κηονγϑ ΠΟ οἴθῃ 815 808] δ 
ΔΙΥΘδαν ὈΘΘὴ Ἰποϑιηδία, μῃ6 οδηποῦ 
16}} ΘΟ ΟΥ ποὺ 586 1Τῃη80 881- 
ψῖνο 0Π6 ὑθυγλϊηϑίϊοῃ οἵὗὁἨ 15. Ῥυθϑοηῦ 
116, 

11, εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει] “1 
ὍΠ6 Ὠγρούμθϑι 1 βαρσορύ 6 {τπ6.᾽ 
Βὸν 0 ἤδγθ τὰ ὑμτουρἢ [18 
ΤΟΡΟΙΌΙν βἰαίθα δρραμηθηῦ 0711} ἀρΡΥΘ6 
ΜΠ ΡΟ πᾶὺ “1 οἷν {ῃθ 
Το." {Π6 ΠΠΏΡΥΘΘΒΙΟῺ. ῃδὺ ΚΘ Ό65 18 
ΤΕΡΙβθηΐθα 85 δὴ δ κυγατα ΘΡΘΘΚΟΙ, 
Ὀβοδαβα ἢ6 15. ποῦ ἃ οθδι ὑμ]1 Και. 

88 σ---ὃθ σ, ὦ. ΧΧΧΥ]., Ῥηδοαο 
Ῥᾶαβοβ ὑο ἀθβοῦῖθα {πΠ6 οἴβοῦ οὗ {π686 
ΟΡ] θούοηβ ἀΡΟΩ ὑμ6 δαάΐϊθησα : ΠΟ 

{Π6 1} οοηδάθηῃοθ 15 βηδύίοχθα 1. {Π68 
δυσατηθηῦ 8 1 ποῦ οὐ 718π46- 
τηθηΐ. ἘΟΠοΚυαίθβθ βυιηραύῃ]δθθβ, 
δαϊησ ὑπαῦ ὑπ6 οοποθρύϊοῃ οὗ β80Ὰ] 
88. ἃ ὨΒΙΥΠΟΠΥ͂ ἢδ5 δἰνγαυθ 8 ἃ 
βίσοηρ δὐγδούϊοῃ ἴῸΣ ἢ. Ἠᾷδ ἀο- 
ΒΙΥΘΡ ἠο ΚΠΟΝ ΟΝ Βοκτγαύΐοθθ θθμδνβᾶ. 
ΝΟ νον, Υ0 1165 Ῥῇδθαο, αἀ1α ϑοκγδῦθϑ 
ΔΌΡΘῶ" ἴο ρογϑθδίθ δανδηΐασθ : ἢθ 
Βηογγοα ριον Ἰὐγιταῦοῦ. ΟΡ α18- 

ΤΏΔΥ ; ἢθ Οἤθοθα δη4 δηοουσαροα 
ὋΒ, 88. 8. ΘὍΠΘΙΔΙ 7811165 Ὧ15. ὈΧΟΪΚΘῊ 
ἴογοθ, [Ϊῖ0 {]|υβίταϊῖοθ. {ποιοῦ 
ῬΏθθαο πδιγϑίθθ ἃ 1116 Ὀγ-ῬΙΔΥ 
]Οἢ ραβθοα Ὀθύνψθθῃ ϑοϊυαίθα δηὰᾶ 
ΒΙ561 

Βν που ροϑῖηρ ὑ815 Ἰδοῦ] 6 Ῥ]αΐο 
ἄ6511:65 ἴο πηι ἴῃ [Π6 τηοϑὺ ΘΙΏΡΠΘῦο 
ΙΏΘΉΠΘΙ {μαῦ δὴ ϑοιΐθ οὐἱδὶβ Π85 81- 
Ῥγϑα 1 {η6 αἰδοιιβδίοη, ΤῊΘ “1016 
ῬοΟΒΙ ΠΟ ἢδ5 ἴο Ὀ6 Υϑοοηβι θυ ϑα, δᾶ 
ὉΠ6 δυσιηϊθηῦ, 85. ἘΠ Καδύθθ 58Ύ8, 
βίατίθα δοίη ϑἱτηοδῦ ἔτοση {Π6 6- 
οἸΠῖπ. ΤῊ οχϑοῦ βιὐπαύϊοῃ οἵ {86 
δυσπτηθηῦ δὺ ὉΠ18 Ῥοϊαῦ 15. ἀραὶ 1 
ἴῃ ὕπ6 Τηϊτοάποίίζου ἃ 3, ΠΘΤα 1 μᾶνθ 
ὉΠ166 ἴο 500 ὃἃβ8. ΟἸθαΥΥ 85. ῬΟΒΒ1]6 
{Π6 γϑϑύϊοῃ θθύνγαθῃ ὑπ θυ] ον δηᾶ 
[86 Ἰαΐοι' ρατὺ οὗ ὕμ86 ἀθπιοηβίγαίιομι. 
Α βῃουύὺ αϊδίοστια Ὀθύνθεπ Ῥ,δθάο 
8 8 Ἐμοκγαίθθ 15. ΒΙΠΜΙ]ΔΥν ἰηὐτο- 
ἀπορα αὖ 102. α ο τηδιῖς [Π8 δοπ- 
ῬΙθίϊοῃ. οὗ δὴ 1πηρογίδηϊ βίθρ. 
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ἀνάγκην εἶναι ἀεὶ τὸν μέλλοντα ἀποθανεῖςθαι θεδιέναι ὑπὲρ τῆς 

αὑτοῦ ψυχῆς, μὴ ἐν τῇ νῦν τοῦ εώματος ὀιαζεύξει παντάπαςιν 

ἀπόληται. 
ΧΧΧΝΠΙ. [Πάντες οὖν ἀκούςαντες εἰπόντων αὐτῶν ἀηδῶς 

διετέθημεν, ὧς ὕστερον ἐλέγολιεν πρὸς ἀλλήλους, ὅτι ὑπὸ τοῦ 
ἔμπροεθεν λόγου «ςφόδρα πεπεισμένους ἡμᾶς πάλιν ἐδόκουν 

ἀναταράξαι καὶ εἰς ἀπιστίαν καταβαλεῖν οὐ μόνον τοῖα ΠΡρΟΕΙΡΗ- 

κένοις λόγοις, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ὕστερον μέλλοντα ῥηθήσεςθαι, ἡ 
οὐδενὸς ἄξιοι εἶμκεν κριταὶ ἢ καὶ τὰ πράγματα ἄπιστα ἶ. 

ἘΧ. Νὴ τοὺς ϑεούε, ὦ Φαΐδων, ευτγνώχμην γε ἔχω ὑμῖν. 

καὶ γὰρ αὐτόν με νῦν ἀκούςαντά εου τοιοῦτόν τι λέγειν πρὸς 
ἐμαυτὸν ἐπέρχεται: τίνι οὖν ἔτι πιετεύσομεν λόγῳ; ὧς τὰρ 

4 ἋἋ 97 ει Θ ΓΆ 9 7 ἴω: Φ Φ 

σφόδρα πιθανὸς ὧν, ὃν ὁ (ωκράτης ἔλεγε λόγον, Νῦν εἰς ἀπι- 

οτίαν καταπέπτωκεν. θαυμαστῶς γάρ μου ὁ λόγος οὗτος ἀντι- 

λαχκβάνεται καὶ νῦν καὶ ἀεί, τὸ ἁρμονίαν τινὰ ἡμχῶν εἶναι τὴν 

ψυχήν, καὶ ὥςπερ ὑπέμνηςέν με ῥηθεὶς ὅτι καὶ αὐτῷ μοι ταῦτα 
[4 ΝΥ ΓΑ ’΄ Υ͂ Θ΄ 9 Φ »ὌὌἝΝἜἝ 9 

προυδέϑοκτο: καὶ πάνυ δέομαι πάλιν ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς ἄλλου 

τινὸς λόγου, ὅς με πείςει ὧς τοῦ ἀποθανόντοα οὐ εουναποονέσοκει 
« ,ἦ [4 4 Ἂ ᾽ὔ Γο Φ ΄ “- Ὰ 
ἡ ψυχή. λέγε οὖν πρὸς Διός, πῇ ὁ (ζωκράτης Χιετῆλθε τὸν 

λόγον : καὶ πότερον κἀκεῖνος, ὥςπερ ὕμϑᾶε φῇς, ἔνδηλός τι 
Φ 4 Φ 7 ΦΧ 97 Φ ἊἋ 7 Φ 4 [ων ’ ἣν 

ἐγένετο ἀχϑόμενοα ἢ οὔ, ἀλλὰ πράως ἐβοήθει τῷ λόγω :; καὶ 
6 »κ». Φ ΄ δι . “Ἄ ΄ 8 “ἌΝ, [4 8 ’ὔ 

ἱκανῶς ἐβοήϑθηςεν ἢ ἐνδεῶς; πάντα Ἡμῖν ὃίελθε ὥς ὀύναςαι 

70 

ἀκριβέετατα. 
ΦΑΙΔ. Καὶ μήν, ὦ Ἐχέκρατες, πολλάκις ϑαυμάςας (ωκράτη 

οὐ πώποτε μᾶλλον ἡγάοϑθην ἢ τότε παραγενόμενοο. τὸ μὲν 

οὖν ἔχειν ὅ τι λέγοι ἐκεῖνος ἴσως οὐδὲν ἄτοπον᾽ ἀλλὰ ἔγωγε 

χκιάλιοτα ἐθαύμαςα αὐτοῦ πρῶτον μὲν τοῦτο, ὡς Ηἰδέως καὶ 

εὐμενῶς καὶ ἀγαχλιένωςα τῶν νεανίσκων τὸν λόγον ἀπεδέξατο, 

λόγοιςοΪ.Ὀ βϑ.ΠΟΠΡΙΥ Ῥουθαδδῖνο γγὰβ ὑμδῦὺ ὉΏΘΟΥΥ 
ὙὙΏ1Οὴ Θοκγαύθθ τηϑίηΐϑηθα, δη4 γοῦ 
τῦ Ὧδ5 ποῦν [8116 Ἰῃὖο αἸδογϑα!,᾽ 

14. ἀντιλαμβάνεται 7 “85 ἃ 
γΟΠΟΘΥΓΆΠΥ͂ ΠΥ οὐᾶθρ οἵ πιο. Τῦ 
ὭΘΥΘΙ θοὴβ ἰὼ ἧδγο οσουσγγοα ἴο 

7. τοῖς προειρημένοις 
σονουηθᾶ ὈΥ ἀπιστίαν. 

9. ἄπιατα ἧ] ϑοθδηζ, [Ὁ] ον ίηρ 
Ἡοίηδουῖ, τοδᾶβ εἴη ἀσαϊηδῦ [Π6 τη88. 
Βαῦ {π6 οἤδηρθ οἵ τῃηοοᾶ 15 ποίμιηνσ 
ΤΘΙΊΔΔΙΚΘΌ]6, 85 {86 ᾿πϑύδμθ5 οἰτοα ὈΥ 
Βα] αατα 01} βμῃον. ΤὨ6 β. 0] 10- 
{γα τϑργθβθηΐθ ἃ ΙΏΟΥΘ ὙἹΨ]α ΘΟΠΘΘΡ- 
οηῃ οὗ ὑπ ΘΟ ΙΏΡΘΏΟΥ : 8566 Ῥγοΐ, 
Οοοᾶν!ηβ Θχοϑ]θηῦ δυο ἴῃ {86 
Ψουιγηαΐ οὐ ῬΙϊοίοσγ, νο]. ΜΠ Ρ. 
18. ΕὉΌΣ εἶμεν ΒΟ ΘΟΥΓΌΆΡΠΥ σῖνθ 
Ὃν 
μι ΕΝ. 

19, ὧς γὰρ οφόδρα] “ἴον! δον 

ἘομοΚγδίθβ ὑπᾶῦ 8156. ἔδγοισιία ΓΠΘΟΥΥ͂ 
γγὰ5 ἴα δ] ἴο 8 5801} 5 τη] ΟΥΓΔΠΌΥ 
8.η6 ἴο τηθὑδιη ΒΥ ΟΠ ΟΒΙΒ. 

20. ἔνδηλός τι] Ἡοϊπαουῖ τἰρθ ΠΥ 
ΒΒ 5 ὑμαὺ τι Ὀβθ]οηρβ ἴο ἀχθόμενος. 

26. ὅ τι λέγοι ἐκεῖνος] ΤΊ16 βᾺ}- 
7θοὗῦ 15 ρ]δοθα ἴῃ ὑπ6 τοϊδίϊνο ᾿πϑύθδα 
οὗ {Π6 τηϑῖῃ οἰδαβθ. 

ἘΙ 
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92 9 Ἂ ,. . 7 94 εχ 7 [2 Ἁ »ἪᾳἜ 7 

ἔπειτα ἡμῶν ὧς ὀξέως ἤσϑετο ὃ πεπόνθειμεν ὑπὸ τῶν λόγων, 

ἔπειτα ὡς εὖ ἡμᾶς ἰάεατο καὶ ὥςπερ πεφευγότας καὶ ἡττημένους 

ἀνεκαλέςεατο καὶ προύτρεψεν πρὸς τὸ παρέπεοϑθαί τε καὶ ευςκο- 

πεῖν τὸν λόγον. 

ΕΧ. Πῶς ΘΗ͂; 

ΦΑΙΔ. Ἐτγὼ ἐρῶ. ἔτυχον γὰρ ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ καθήμενος 
ἊἋ ἊἋ ΄ Φ ἣν Ά Υ͂ Ἃ ς " ἉἋ Ὃ 

παρὰ τὴν κλίνην ἐπὶ χαμαιζήλου τινός, ὁ ὃὲ ἐπὶ πολὺ ὑψηλο- 

τέρου ἢ ἐγώ. καταψήςας οὖν μου τὴν κεφαλὴν καὶ ουμπιέςας 
τὰς ἐπὶ τῷ αὐχένι τρίχας---εἰώθει γάρ, ὁπότε τύχοι, παΐΖειν που 

9 Ἃ 7 9 ͵ 9 937 ΚᾺ ΄ ἋἋ Ἃ 

εἷς τὰς τρίχαο---Αὔριον δῇ. ΕΦΗ, ἴσους, ὦ Φαϊόςοον, τὰς καλὰς 

κόχκας ἀποκερεῖ. Ἔοικεν, Ην ὃ᾽ ἐγώ, ὦ ζώκρατεο. Οὐκ ἄν τε 
ἐμοὶ πείθη. ᾿Αλλὰ τί; ἦν ὃδ᾽ ἐγώ. Τήμερον, ἔφη, κἀγὼ τὰς 
φ Ἃ Ἀ ἋἋ ’ Φ 6 ἴων Φ 7 ΤΑ ον ἊἋ 

ἐμὰς καὶ οὺ ταύτας, ἐάνπερ τε ἥλχῖν ὁ λόγος τελευτήςη καὶ μῇ 

ὀυνώμεθα αὐτὸν ἀναβιώςαςθαι. καὶ ἔγωγ᾽ ἄν, εἰ εὺ εἴην καί 

χε διαφεύγοι ὁ λόγοοα, ἔνορκον ἂν ποιησαίμην ὥσπερ ᾿ἈρΓΕεῖοι, 

μὴ πρότερον κομήςειν, πρὶν ἂν νικήσω ἀναμαχόμενοα τὸν 
Οσιαμίου τε καὶ Κέβητος λόγον. 
λέγεται οὐδ᾽ ὁ Ἡρακλῆς οἷός τε εἶναι. 
Ἰόλεων παρακάλει, ἕωος ἔτι φῶς ἐςτίν. 

οὐχ ὡς Ἡρακλῆς, ἀλλ᾽ ὡς Ἰόλεως τὸν Ἡρακλῆ. 
9 

ἔφη. 

1, ὧς ὀξέως ᾷεσθετο] ἃ8 [15 
Βοσ ὈΥ 815 ϑατηοῃϊθίοθ ἃρδὶηβῦ 
“ΒΟ ον ἡ τη ὑπὸ παχύ ΘΠΘΡίθυ. 

10. τὰς καλὰς κόμας] Ζ. ἃπᾶ 
ΘΌ, ὙΠ βοτὴθ τη88. πᾶγο τὰς καλὰς 
ταύτας κόμας. 

14. ἀναβιώςαεςθϑαι] ΤῊ15 ὑτδηβιῦνο 
186 οὗ [ῃ6 ψΌΥα ΟΟΟΌΥΒ. ἀραῖη Ογΐο 
48 Ο. 

1ὅ. ὥεπερ ᾿Ἀργεῖοι] τοίην ἴο 
{π6 δουυ ἰοἱα Ὀγ Ἡδογοαοίαβ τ 82. 
ΤῊ Αὐοῖνοϑϑ, [0166 1ῃ {Π6 1} δὐϊοιηρῦ 
ἴο Υθοουϑν ΤΆΥΥΘδΙ ΠῸμ} {Ππ6 ρα ύϑ8, 
γονγθα ποῦ ἴο οὖ {61} ΔΙῚ ΟὙῸΝ {1]] 
6 Υ τοοοηαπαθγοα 1, Ῥτοῖ, αδβααββ 
ΤΟΙΊΔΥ ΚΒ ὑῃδὺ ῃ6 Ῥομηδϑηθ οἡ [6 
ΘΟὨ ΡΥ βῃονγοθα συ]ϑῦ Ὀγ Ἰουησ ΓΠ61} 
811 ΟἿΟΝ Ἰοηρ. 

16. ἀναμαχόλιενοοα] 
6 Ὀδύ16. 

18. οὐδ᾽ ὁ Ἡρακλῆς} ῆε ἢπμὰ 
86 Ἰοαρθοῃα ἴῃ Μη ηαθηνιιβ 29 Ο. 
ἨΥΔ 165, 116 Ποηθησ ὑῃ6 Ὠγάγϑ, 

ΝΣ ἐποιτολ} 8 8100) 

᾿Αλλ’, ἣν δ᾽ ἐγώ, πρὸς δύο 

᾿Αλλὰ καὶ ἐμέ, ἔφη. τὸν 
»Ἢᾳ 4 97 

ΓΙαρακαλῷ τοίνυν, ΕἔφΦΗΝ, 

Οὐδὲν θιοίςει. 

γγῶ5 Θ558116 4 ὉΥ ἃ μὲσ ΟΥ̓Δ}, δοϑιηϑῦ 
ὙΏΙΟΙ ἢ ο8116α 1 π6 814 οἵ ΤοΪδοϑ. 
ΟΝ αῖτῦθ 919 Β. Ῥγδβοηῦν ΒΟΠδηΖ 
δίζου Οονοῦ Ῥυϑοκοίβ τὸν “Ἡρακλῆ. 

19. ἕως ἔτι φῶς ἐςτίν] Ὀδοόϑιιβα 
εὖ ϑαηδοῦ Π6 τηπϑὺ αὐ] κ {Π6 ῬΟΊβομ. 

89 Ὁ---θΘ0 Ῥ, ὁ. ΧΧΧΙχ. ϑοκγαΐθβ 
ΘΟὨΠΠΠ.ΘΒ: γ[ὰ τηϑὺ ὈθναΥΘ Ἰοὺ γ»6 
Ὀθοοὴθ βαΐθυβ οἵ δυρατηθηῦθ 85. ΒΟΙ]6 
Ῥθοοθ ἤδίθυβ οὔ τηϑηκιηα. ἘῸΣ 
ΘΠ ΟὯΘ6 πὲϑ θη τορθδίθαϊν 
αδοοῖνϑα 1 Οὔ 6.5, υοση ἢ6 Ὀο]ονρα 
ἴο ὍὈ6 σοοά δηὰ τι6 θη, ἢ6 [8115 
ΒΟΙΏΘΙΠ65. 1ηἴο αἰδύραθῦ δα αἼΒΠ1Κ6 
οἵ ῃ6 σοὶ Ἡσπτηδη γᾶ0θ. Βαΐῦ {Π15 
15. ΟὟ ὕο 15 ἸΡΏΟΤΆΠΟΘ οἵἨ ὨαΠΊΔη 
ῃϑίμασα ; ἢ6 ἀοθθ τοὺ τϑῆθοῦ {ῃδύ 
ΟΧΟΤΘΙΠΘΒ. 816 ΤᾺ 6, 8η61 {πδὺ [Π6 γΟΥΥῪ 
σοοά 8ἃπα νΘΙῪ 86 δἃ16 Θαυϑ!}Υ ἴδον 
ἴῃ ὩΜΙΌΘΙ. [Ὁ 15 {ῃ86 βϑῖηὴθ σι 
ΔΙΘΌΙ θη ΐδ : 1’ 6 ἤᾶγΘ οοΙηθ ΤΊΡΉΨΙΥ 
ΟἹ ΨΓΟΠΡΊΥ ἴο αἸδίχυδῦ οὴθ ἃγρυϊηθηῦ 
αἰο δ ῦῃου, γχ τησϑὺ ποῦ ὨΔΒΌΠΥ 
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ΧΧΧΙΧ. ᾿Αλλὰ πρῶτον εὐλαβηθῶκμέν τι πάθος χχὴ πάθωμεν. 

Τὸ ποῖον: ἣν ὃ᾽ ἐγώ. ΜΗ τγενώμεϑα, ἡ δ᾽ ὅς, χκιιεσόλογοι, ὥεπερ 

οἱ κἱκάνϑρωποι γιγνόμενοι: ὡς οὐκ ἔςτιν, ἔφη, ὅ τι ἄν τις μεῖ- 
ΖΟΝ τούτου κακὸν πάθοι ἢ λόγους μιςήςας. τίγνεται δὲ ἐκ τοῦ 

αὐτοῦ τρόπου μιςολογία τε καὶ μιςανϑρωπία. Ἡ τε τὰρ μιςαν- 
ϑρωπία ἐνδύεται ἐκ τοῦ ςφόδρα τινὶ πιοτεῦςαι ἄνευ τέχνης, καὶ 

ἡγήςαςθαι παντάπαοί γε ἀληϑῆ “εἶναι καὶ ὑγιῆ καὶ πιοτὸν τὸν 
ἄνθρωπον, ἔπειτα ὀλίγον ὕστερον εὑρεῖν τοῦτον πονηρόν τε καὶ 
ἄπιστον καὶ αὖϑις ἕτερον: καὶ ὅταν τοῦτο πολλάκις πάθη Τὶς, 

καὶ ὑπὸ τούτων μάλιστα οὖς ἂν ἡγήςαιτο οἰκειοτάτους τε καὶ 

ἑταιροτάτους, τελευτῶν ὃὴ θαμὰ προσκρούων κΜιςεῖ τε πάντας 

καὶ ἡγεῖται οὐϑενὸς οὐδὲν ὑτγιὲς εἶναι τὸ παράπαν. ἢ οὐκ 
Φ7 δὴ ΤΩ ά ΄ 7 “9 ς 9 7 Φ ὩΝ 

ἤσθηςαὶ οὖ τοῦτο ΓιγΝόλενον ; [Π]Ἕάνυ τε, Ην ὃ᾽ ἐγώ. Οὐκοῦν, 
ζν ς ᾧ7) Φ ’ὔ Ἀ “ δ, 47 7 οιἃ ἣν Φ ᾿ 

Η δ᾽ ὅς, αἰοεχρόν, καὶ ὀῆλον ὅτι ἄνευ τέχνης τῆς περὶ τἀνϑρώ- 
πειὰ ὁ τοιοῦτος χρῆσθαι ἐπιχειρεῖ τοῖς ἀνορώποις ; εἰ γάρ που 

»κετὰ τέχνης ἐχρῆτο, ὥσπερ ἔχει, οὕτως ἂν ἡτγήςατο, τοὺς χκὲν 

χρηστοὺς καὶ πονηροὺς εφόδρα ὀλίγους εἶναι ἑκατέρους, τοὺς δὲ 
μεταξὺ πλείστους. [Πῶς λέτγειε; ἔφην ἐγώ. ἝὭεςπερ, ἢ δ᾽ ὅς, 

περὶ τῶν ςφόδρα αμικρῶν καὶ μεγάλων: οἴει τὶ σπανιοῦτερον 

εἶναι ἢ ςφόδρα μέγαν ἢ ςφόδρα μικρὸν ἐξευρεῖν ἄνϑορωπον ἢ 
Α 9Ὰ 4 φ Ἂ 9Ὰ ϑ' ἊἋ Δ ΊΑ 9Χ φΦ ἊἋ οι 

κύνα ἢ ἄλλο ὁτιοῦν; ἢ αὖ ταχὺν ἢ βραϑύν, ἢ αἰεχρὸν ἢ 
’ 9Ὰ Ἂ κι. [ά νὰ] 9 9 Φ’ “δ᾽ »ὩἉ 

καλόν, ἢ λευκὸν ἢ μέλανα; Η οὐκ ἤσθηςαι ὅτι πάντων τῶν 

τοιούτων τὰ χκὲν ἄκρα τῶν ἐσχάτων σπάνια καὶ ὀλίγα, τὰ δὲ 

Ομ ααθ. ὑμαὺ πὸ ν8114 δρραχηθηῦ 15 
ἴο Ὀ6 ἔουπᾷ : 1ὖ 15 ΟὟ οὐ ὑγϑηῦὺ οὗ 

51.111 [πὰὺ νγο. βΒμῃου]ᾶ χαῦμου Ὀ]Δγηθ, 
γε οὐσμῃῦύ το [κα ψγΉΙη ΟΥ̓ [Πο56 
οοημἰθηῦουβ αἀϊδραϊδηΐθ, Ο δββουῦ 
ὑμᾶῦ ὕμπδιθ 156. τὸ βίϑὈ]θ ὑσατῃ 1ῃ 
ϑησΠησ, 84 [ὉΠΟΥ͂ ὑβθιηβθῖγϑϑ 
ῬΓΟΟΙΡΙΟΌΒΙΥ οἷον ἰο ᾶνο ἔοπῃα 
{}15 οαὐ. Ὑοὺ 1Ὁ ἼΟΥΘ β58α 1η6Θ666, 
ΒΆΡΡΟΒΙησ ὕπθυθ 15 ΒΌΘΠ ἃ ὑπο 85 
ἐγαύῃ, δα ὑπδὺ νγ8 τϊρηῦ ἀἸβοονοῦ 1, 
1, τιϑίθδα οἵ Ἰαγίῃηρ {π6 ἴδια! ΤΏ ΘΓ6 
10 15 ὙΘ ΠΥ ἀπθ, σγ ἀπϑυγ 16 ἃ 1 
ῬὨΠΟΒΟΡΩΥ 8πηα δι ἀδρυῖνθα οὐἹ- 
Β6]γοθ οἵ 411] οἤϑηοθ οἵ δὐξδιησ 
τυ, ΝΣ 

4, ἢ λόγους μιςήςας] “ἰδ 
Ὀγ οομ Θ᾽] πρ ἃ δύ θα ΤΟΥ ΔΥοασηθηὐβ᾽: 
δχρδηδίουυ οὗ τούτου. 

10. οὗς ἂν ἡγήςαιτο] “οΙη ἢ 6 

γγΟ]4 παύμχ!]ν ὑμ1ηΚ.᾽ ἂν οἵὨ Θουγ88 
ὈΘΙοηρΒ ἰο ἡγήσαιτο. 

18, ἤοϑηςαι οὺ τοῦτο] Ζ. [88 
οὕτω τοῦτο. δϑ', οὕτω πως τοῦτο. 

14. αἷεαχρὸν 15 Ὀτγδοκοίθα ὌγΥ 
ΘΟΉΔΏΖ. 

ἄνευ τέχνης] 1.6. σι Πουὺ ἃ. Καον- 
Ἰοάσα οὗ τηϑῃκιηά. 

16. τοὺς μὲν χρηστοὺς καὶ 
πονηροὺς εφόδρα] ΑἸΓΠοαΡ {88 
ΟΥΘ οἵ ῃ6 ψουβ ἸΠΟ]]ὴ65. πιὸ ἰο 
ἰὰΚα σφόδῥα ψ 1} ὀλίγους, Τ {μ1πκ 
[86 βθῆϑθ Τα γ6 5 ὑῃδῦ 1ὖ Βῃο.]α θ6 
Ἰοϊποᾶ σι χρηστοὺς καὶ πονηρούς. 
ἩοΙθαοΥ ψου]α ἀοι]6 σφόδρα ; Ὀπΐ 
τὖῦ 15 ποῦ Το }Πν πψαμίοα τ] ὀλίγους. 

28, τὰ κὲν ἄκρα τῶν ἐςχάτων] 
“ἼΠ6 ΘΧΌΘΙη685. ἴῃ ὈΟΙΏ ἀϊ θοῦ] 8. 
ΤῊὴ6 ἔσχατα 8ἃτ6. {88 ὕχο ορροβίίβ 
ααδ 165, ἄκρα [86 Θχύσοιμθϑ οὐ {Π| 686. 
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χκχεταξὺ ἄφθονα καὶ πολλά; Πάνυ τε, ἣν ὃ᾽ ἐγώ. 
ἔφη, εἰ πονηρίας ἀγὼν προτεθϑείη, πάνυ ἂν ὀλίγους καὶ ἐνταῦθα 

ἂν ᾿ 7 ἴω 5 . ’΄ ον Φ Φ 7 ΦΧ Α φ»ὔ 

τοῦοσ πρώτους φανῆναι; Εἰκός Γε, ἣν ὃ᾽ ἐγώ. Εἰἴκὸς γάρ. ἔφη- 

ἀλλὰ ταύτη μὲν οὐχ ὅμοιοι οἱ λόγοι τοῖς ἀνορώποις, ἀλλὰ «οὔ 

νῦν δὴ προάγοντος ἐγὼ ἐφεσπόμην, ἀλλ᾽ ἐκείνη, ἣ, ἐπειδάν τις 
πιστεύεση λόγῳ τινὶ ἀληθεῖ εἶναι ἄνευ τῆς περὶ τοὺς λόγους 

’΄, Ξ φ . " Φ ΄ Θ΄ ᾿ Φ “Ὁ 7 ἊἋ ὌΝ Φ 7 

τέχνης, κἄπειτα ὀλίγον ὕστερον αὐτῷ δόξῃ ψευδὴς εἶναι, ἐνίοτε 

κιὲν ὥν, ἐνίοτε ὃ᾽ οὐκ ὥν, καὶ αὖθις ἕτερος καὶ ἕτερος: καὶ 
οι χΖ Ν 9 Ν Ν Φ Ν 7΄ 7 Φν . 
χάλιεστα Ὁ. οἱ περὶ τοὺς ἀντιλογΙκοὺς λόγους θιατρίψαντες οἷοθ 

ὅτι τελευτῶντες οἴονται σοφώτατοι Γεγονέναι τε καὶ Κατανενοη- 
Υ͂ Θ᾽, 97 ἔων ΔΑ κ᾿ Ἃ . Ἃ Θ Ἃ Φ ἉᾺ 

κέναι χόνοι ὁΤ οὔτε τῶν πραγχάτοΤν οὐδενὸς οὐὖθὲέν ὑγιὲς οὐδὲ 

᾿ βέβαιον οὔτε τῶν λόγων, ἀλλὰ πάντα τὰ ὄντα ἀτεχνῶς ὥσπερ 
ἐν Εὐρίπῳ ἄνω καὶ κάτου ετρέφεται καὶ χρόνον οὐδένα ἐν 

Οὐκοῦν οἶει. 

ΤῊυΒ 1 να οοποοῖνο λευκὸν δηᾷ 
μέλαν ἴο Ὀ6 Τορτθβθηΐϊθα ὈΥ ἃ βίχαϊρῃῦ 
11η6, ὉΠ6 Θβηγ81 Ῥουθοη. 18 οὐοπρΙθα 
ὉΨ Βηδαθβ οἵ οΥϑὺ ; {πΠ6 ἔσχατα, οΟΥ 
Ῥᾶυΐβ σϑιηοῦθ ἴσοηθ ὑπθ οθηΐσθ, ὈΥῪ 
ΜΉΘ ἀηᾶ ὈΪδοΙς ; ἀμᾷ [π6 ἄκρα, Οὗ 
δπἀθ οἵ ὑμβ6 11πη6, ὉΥ͂ Ὁπ6 Δϊρηθοῦ 
ἄδργθα οἵ θϑοῆ. 
Ἅ. ἀλλὰ ταύτῃ κέν] ϑοκτγαΐθβ 

88 Ὀθθὰ 164 ὌγΥ ΓΝ απϑϑύϊοῃ. οὗ 
Ρῇδθαο ἰπΐο 8 αἰσυ θοῦ. ὌΡΟῚ {6 
ῃδύαγθ οὗ [Π8 ἀτεχνία 5Βῆονγῃ ὈΥ͂ τηῖ18- 
ΔΗ ΉΤΟΡΘ5, Ϊο σομβίϑίβ 1. {Π6]1 
Τουσούϊξπρ ὑῃῶῦ Θχ τ 68. 816. 56] 01} 
ταθῦ ψιῆ. Βαῦ {815 ἄοθϑ ἢοῦ οοη- 
βυιϊθαίθ ὑπ δηϑ) ον οϑύνγθθῃ μισαν- 
θρωπία ἀπὰ μισολογίας ΤᾺΘ 168] 
ΔΏΔΙΟΡῪ 185 ὑηδὺ θη γα πᾶν Ὀθθη 
ΒΘ 6.8] {1 πη68 αἸβαρροϊηΐθα ἴῃ ἃ λόγος 
γγὲ 711} ὕο ᾧῃθ οοῃοϊαβίοῃ ὑμαὺ 8}} 
λόγοι 8.6 ψουίμ]θθθ, σι ποὰὺ βίορ- 
Ῥίηρ ἴο οοηϑίαου ψῃθῦμον {86 δα] 
ΤηΔΥ ποῦ 116 1 ΟἿἿΪ τη βο]θηὐηο ὑγοδῦ- 
τηθηΐ, 

ὕὅ. ἐπειδάν τις πιστεύςῃῇ ΤῈθ 
ΘΡΟΘΟΒῚΒ ὭΘΥΘΙ ΘΟΙΏ6Β ; Ρ]αΐο ΠΠ15}}68 
[Π68 βρῃΐθῃηοα 85 1 ἢ δα ποὺ νυ θη. 
ἣν» ΒΟ ΒομδηΖ, αὖ Μαᾶνίοβ βαρροβ- 
(100, ΟΠ 8. 

9. οἱ περὶ 
λόγους] ῬΙαῦο τὺ τοί ἰο {ῇ8 
ἘΡΠ βίϑ 561|00], οἱ ῥέοντες οὗ {Π6 

τοὺς ἀντιλογικοὺς. 

ΤΠοαρθ θέν : ῬΘΥΠΘῸΒ 180 ὅο βορῃϊδύβ 
οἵ Ἂ6 ὕγρε οἵ Ὀιοηυβοάοσοβ δηᾷ 
Ἐπ γα θιηοβ, 500) ἃ5. Ὧ6. βθϑῖηβθ ἴο 
ἢδνθ 1ὴ νἱϑν εὖ 101] τ: διῃᾶ ἴο {π8 
Ονη1ο8. 

10. ςοφώτατοι γεγονέναι! Οἱ 
Θορίυϊδέ 961] ὁ ἐντυγ χάνεις γὰρ, ὦ 
Θεαίτητε, ὡς ἐγῴμαι, πολλάκις τὰ 
τοιαῦτα ἐσπουδακόσιν, ἐνίοτε πρεσ- 
βυτέροις ἀνθρώποις, καὶ ὑπὸ πενίας 
τῆς περὶ φρόνησιν κτήσεως τὰ τοι- 
αὔτα τεθαυμακόσι, καὶ δή τι καὶ 
πάσσοφον οἰομένοις τοῦτ᾽ αὐτὸ 
ἀνευρηκέναι. ΟἸΘΑΥ ἃ ἰδ δ 
ΑἸ ]ΒΌΠΘΠΘΒ. 

18. ἄνω καὶ κάτω ετρέφεται] 
Οὐμρ8 16 {ἢ6 ᾿ηνϑοῦνο οὗ ΤΉ ΘΟαοΟΥΟΚ5 
δισδϊηβῦ ὑπ 6 ἘΠ βίδηβ, Τ)θαθίοξιια 1719 
π 1011, Βδϑιαθθ. ὕμθαθ Ἡδθρδκ]οϊύθϑῃβ 
(σι ποι, Ῥ]αῖο μ8α γθ81}ν 11{{16 ΟΥ 
ὯῸΟ ΘΌΒΙΊΘΙ, 80 [1 ὃἃθ5. τόρϑυᾶθ 6Π6 
ῬΒΘΠοταΘ 8] σχ0 114), ὕπ6 ῬΥΪηοἾΡ8] 
ἀντιλογικοὶ χογα Απ ϑύμθηθθ ΠΠ 
Ὧ15. Β6Π00], δη6 βοηθ ἰδίθυ ΟΡ 1808, 
ὙὙὴ0 84 οδπρηῦ πρ ὑπ6 ὑγ]οῖὶς οἵ [ῃ6 
ΘΟΚΙΔΙΟ τηθίμοα οὗ απδϑθοη δηα 
ΘΏΒΥΘΙ 8 τιϑϑα 11 ἴο ὈΤ66. οἡ {Π6 
ὌΠΥΨΔΥΥ ὑΠ6 δοοορίϑηιοθ οὗ π6 τηοϑὺ 
ῬΓΘΡΟΒύΘΙΟΙ5 Ῥύϑάοχθθ. ΤΙΣ ΠΔΌ15 
ΔΥ6 ΔαΙΆΙΥΔΌΙΥ ἀΘΒΟΥΙ θα 1 {Π6 ΤΠ μέϊγ- 
αδηνιδ. θθ6 τηθῃ, ΨΏΟΒΘ. ΟΠΪΥ͂ 
ΟὈ͵]θοῦ ὑγὰβ ὕο τη8 Κ8 ὃι βθῃβδύϊοι, τησιϑὺ 
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οὐδενὶ μένει. ΓἝάνυ μὲν οὖν, ἔφην ἐγώ. ἀληϑῆ λέγεις. Οὐκοῦν, 
3. Ζ΄ 97 Φ Ἃ ΦᾺ 9 Ἁ ΄ μ) 97ὔ, ᾿4 

ὦ Φαίδων, ἔφη, οἰκτρὸν ἂν εἴη τὸ πάθος, εἰ ὄντος ἡ τινος 

ἀληθοῦς καὶ βεβαίου λόγου καὶ δυνατοῦ κατανοῆακαι, ἔπειτα διὰ 

τὸ παραγίγνεσθαι τοιούτοις τιοὶ λόγοις τοῖς αὐτοῖς τοτὲ κκὲν 

δοκοῦσιν ἀληθϑέςσειν εἶναι, τοτὲ δὲ μή, μὴ ἑαυτόν τις αἰτιῷτο 

μηδὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀτεχνίαν, ἀλλὰ τελευτῶν ιὰ τὸ ἀλγτεῖν 

ἄσμενος ἐπὶ τοὺς λόγους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὴν αἰτίαν ἀπώςαιτο καὶ 

ἤδη τὸν λοιπὸν βίον χιςῶν τε καὶ λοιδορῶν ὀιατελοῖ, τῶν δὲ 
97 “ ̓ Φ.4 7 ν 9. ΄ ͵΄ Ἂ ΝΝ 7 ὄντων τῆς ἀληθείας τε καὶ ἐπιεοτήμλης Ἵστερηϑείΐη. Νὴ τὸν Δία, 

ἣν ὃ᾽ ἐγώ, οἰκτρὸν δῆτα. 
ΧΙ... ΓΙρῶτον μὲν τοΐνυν, ἔφη, τοῦτο εὐλαβηθῶμεν, καὶ μὴ 
7 . Ἂ ᾿ γά Θ ΄Ὰ ͵’ ͵ Φ Ἃ Θ λῚ 

παρίωχιεν εἰς τὴν ψυχήν, ὧς τῶν λόγων κινουνεύει οὔδεν υὑγὶες 

εἶναι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ὅτι ἡμεῖς οὔπω ὑγιῶς ἔχομεν, ἀλλὰ 

ἀνὸριοστέον καὶ προθυμητέον ὑγιῶς ἔχειν, ςοοὶ μὲν οὖν καὶ τοῖς 
ἄλλοιε καὶ τοῦ ἔπειτα βίου παντὸς ἕνεκα. ἐμοὶ δὲ αὐτοῦ ἕνεκα 

τοῦ ϑανάτου: ὡς κινδυνεύω ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι περὶ αὐτοῦ 
τούτου οὐ φιλοςόφως ἔχειν, ἀλλ᾽ ὥςπερ οἱ πάνυ ἀπαίδευτοι 
φιλονείκοος. καὶ τὰρ ἐκεῖνοι ὅταν περί του ἀλκφιςοβητῶειν, ὅπῃ 

Ἁ 927 Ἂ χν .χ Θ ᾿ Ω 9. 4 οὔ, ἊἋ ει 

λὲν ἔχει περὶ ὧν ἂν ὁ λόγος ἢ οὐ φροντίζουσιν, ὅποος ὃὲ ἃ 

αὐτοὶ ἔθεντο ταῦτα δόξει τοῖς παροῦςειν, τοῦτο προθυμοῦνται. 

καὶ ἐγώ μοι δοκῶ ἐν τῷ παρόντι τοοοῦτον πόνον ἐκείνων 

ὀιοίςειν. οὐ γὰρ ὅπως τοῖς παροῦσιν ἃ ἐγὼ λέγω δόξει ἀληθῆ 
εἶναι προσυμηθϑήςοκαι, εἰ αὴ εἴη πάρεργον, ἀλλ᾽ ὅπως αὐτῷ 

Ὅ6 οἰαθθθᾶ ρᾶνῦῦ λοι αἰδραίδηβ οὗ 
ἴ6 Ογπῖο δα Μορϑυῖδη Β0Π00|8, 
ὙΏοβῈ. Ῥᾶυϑάοχοϑϑ τοϑῦθα ὌΡΟῺ ἸΟρ 08] 
δια τηθίδρ γ 5108} ΟΥΤΟΥΒ. ὙΒΊΟΙ Ὑ7ΘΓ8 
σοησπίηθ αἰΠπου] 198 δῦ [6 {1π16; 
ὙΠΙΟΝ ἴῃ ἰδοὺ τοαυϊτρα 811] Ρ]αΐοΒ 
ΘΘΏΪᾺΒ ὕο ΟἾΘΑΥ ἄνα ν. 

90 ἢ---91 σα, 6. Χ]. Τιοῦ ὰ8 Ῥθνγδγ 
[Π6ῃ, βαΥ5 οκγαίθβ, ἰοϑῦ Ὑἴ ΤΆΒΕΙΥ 
ΟμδΡοθ ΟἿΥ δισυηθηὴῦ ψ] Ὀθίηρ 
[απ], θα {86 ἔδυ] 15. ΟἿΤ ΟΥΤῚ. 
ΤῊΘ αὐρϑύϊοῃ 15 οἵ ἄθϑθρ Ἰηΐουθϑῦ ἴο 
5. 811], δια ἴο τη6 δϑρθοὶδὶ)ν : παρα 
1 ἴθι 1655 πκὸ ἃ ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡΠΘΡ [Πδῃ 
ἸΚὸ ἔποβα ο ἃσρτθ ποὺ [Ὁ ὑσα 8 
Βακα Ὀπὺ τ ]Ὺ ὑῃδὺ ὕΠ61} ΟΡΙ ΠΊΟΝΙ 
ΤΩΒΥ͂ ῬΓΙΟΥΘΙ] ; ΟἿἹῪ 1 8Πὶ ΤΠΟΥΘ ΔΏΧΊΟΙΒ 
ἴο Ῥοβαδαβ τη γ861 ἔμ8η γοῦ. Ἡον- 
ΕΥ6}, 1 τὴν 6] 16 15 ὑστιθ, 1Ὁ 18. Μ068}]} ; 
1 Ὡοῖ, 10 Ψ11] αὖ Ἰθαϑὺ σταϑῖκα τὴθ Ὀοθῦθου 

ΘΟΙΏΡΘΗΥ͂ ἴον γοὰ ΨΏ16 1 δὴ ἢ 
γου. ΕῸΣ γοῦν ῥῬϑυύ, γοῖ τασϑῦ ὑμ1ὴ Κ 
γογα οὗ {π6 ὑχαῃ ὑμδη οἵ ϑοκγυδῖθβδ ; 
886 γοὰ τητιϑῦ ποὺ δοοθοῦ ΤΥ ΤΘΆΒΟ:- 

ἴῃὴσ ὉΠῺΠ] γοὺὰ Ὦδνο {ΠΥ ἰεδίβα 1; 
1οϑοῦ 1 ἀοραυὺ πκ6 ἃ Ὅδ66 ᾿θανυίηρ ΤῊ 
βπρ ὈΘΒ]πΠᾶ, 

17. οἱ πάνυ ἀπαίδευτοι] ΤΠ6 
Ἰαπριιασο ϑβϑαρσοδίθ ὑπΠ6 Ογηΐοβ; οἔ 
Τῇϑαρίοίι8 1δ6ὅ π εἰσὲ γάρ, ὦ παῖ, 
μάλ᾽ εὖ ἅμουσοι ; οἵ, δορ)υϊδὲ 246 Ὁ, 
84 Ατὶβῦ, Μοίαρι. Ἡ Ηἰ 1043" 24 οἱ 
᾿Αντισθένειοι καὶ οἱ οὕτως ἀπαίδευτοι. 
ΘΟΡΠΙδίβ οὗ {Π86 ουϊβίο ὕγρ8 816 ΤῸ 
ἀουδὺ 1ποϊπαθα. 

28. εἰ κἡ εἴη πάρερΓον] “τῦ- 
1685 Ὁ ὙΘΙΘ ΤΊΘΥΘΙΥ ὈΥ͂ 86 νὰν. 1 
15. ΒΌΥΡΙΙΒΙηρ ὑπαῦ Ῥχοῖ. αδαᾶθθ ἢδ5 
δαορίθα δρϑῖηδὺ 411] (ῃ6 τηϑᾶ. Ηοτ- 
ΤΉ ἢ 5 τηοϑῦ 1ηΐ6]]1οἱὐουθ ΘΟ] οὔτι 8 

ΟἹ 



Ἔ ἐμοὶ ὅ τι λιάλιετα δόξει οὕτως ἔχειΝ. 

917 ΦΑΙΔΩΝ 7ῆ 

λογίΖζομχαι γάρ. ὦ φίλε 
΄“ 9 Ἃ ΄΄ Φ [ω 9᾽ δι 

πλεονεκτικῶσ: εἰ μὲν τυγχάνει ἀληϑῆ ὄντα ἃ 
9 ἈΝ ΝᾺ Φ Ἁ 4 φΦ ΄ ἔχει τὸ πειεϑῆναι" εἰ δὲ μηδέν ἐςτι τελευτή- 

ς«αντὶ, ἀλλ᾽ οὖν τοῦτόν γε τὸν χρόνον αὐτὸν τὸν πρὸ τοῦ 

θανάτου Ἧττον τοῖα παροῦςιν ἀμδῆς ἔςομαι ὀδυρόμενος. ἡ δὲ 
ὁὴ ἄγνοιά κοι αὕτη οὐ Ξυνδιατελεῖ, κακὸν τὰρ ἂν ἢν, ἀλλ᾽ 
Φ 4 67 ῳ Φ ΄Ν ΄ 4 9) Φ 7 

ὀλίγον ὕετερόον ἀπολεῖται. παρεςκευαοσμένοα δΗ. ἔφη. ὦ (ιμιμία 

τε καὶ Κέβης, οὑτωςὶ ἔρχομαι ἐπὶ τὸν λόγον: ὑμεῖς μέντοι, ἂν 

ἐχκιοὶ πείθησθε, αμικρὸν φροντίσαντες ζωκράτουςσ, τῆς δὲ ἀληθείας 

πολὺ μᾶλλον. ἐὰν μέν τι ὑμῖν δοκῷ ἀληϑθὲα λέγειν, ευνοχολοΓής- 
Φ Ἂ ’΄ Ἁ 7 Φ ’΄ {4 Ἂ Φ Ἀ 8 Ὰ 

ςατε, εἰ δὲ μή, παντὶ λόγῳ ἀντιτείνετε, ὅποος καὴ ἐγὼ ὑπὸ προ- 
ουμίας ἅμκα ἐμαυτόν τε καὶ ὕμᾶς ἐξαπατήςας ὥςπερ μέλιττα τὸ 

κέντρον ἐγκαταλιπὼν οἰχήςολιαι. 

ἑταῖρε, ϑέαςαι ὧς 
λέγω, καλῶς ὃὴ 

εἰ μὴ εἰ πάρεργον. Ἠδᾶ εἰ Ῥεδῃ 
Τουμα ἴῃ {π6 ἰοχύβ, ομθ οι] ἢδγθ 
610 ΒΧΟΠΡῚΥ ΤΠ6]1η64 ἴο Ιου 10 ἴο εἴη. 

1. λογίζομαι γάρ] “ἴὉ 1 8ῃὶ 
ΤΘΔΒΟΠ]ρ, ΤΥ ἀ681" ΘΟΙῬΘΏ]ΟΙ----866 
ΟΝ 561 Π5}1γ. ΑἸ] {Π15 15 Θοκγαῦϊο 
εἰρωνέία : ϑοκταίοβ. δπὰ Ῥ]δίΐο στ ῖβ 
086 Ἰαϑῦ τηϑῃ ἴο Ῥϑύβαϑαβ ὑῃθιηβονθ8 
ὑδαὺ ἃ Ὀ6Ι16Γ γα ὑτ6, Ῥθοδιιδθ 1Ὁ γγ88 

ῬΙ]θαβϑηΐῦ. 
ὅ. ἧττον τοῖς παροῦσι!] (1 

5641 6 685 ΠΚΟΙ͂Υ ἴο 8ΏΠΟΥ͂ 68 
ΘΟΙΏΡΘΠΥ ΜΙ Ἰδιηθηΐαύοη., ἧττον 
οἵ ὁουγϑα ατ18118Ε68 811 7πη6 ψνοΥάβ ῃϑύ 
ΤΌΠ]1ον : 1 Μ011 1688 ΡῈ 06 οαϑ6 ὑῃδΐ 
ΤΙ 58}8}} ΔΉΠΟΥ ὑμθῖὴ ὈΥ͂ ᾿Ιδιηθηηρ,. 
ΤῊΘ Ῥᾶββᾶρθ γοῦ]α ποῦ Ὦδνο γϑατὶγθα 
ὃ ποῖθ Ὀαύ ἴῸΥ {ῃ6 βύγϑῃρα ΤΙ ἸΒΟΟΠ66Ρ- 
[ἴοη οἵ Υ̓ΘΟΤΘΥ, ΤΟ ΒΘθιὴβ ἴο ὑ8 1} Κ 
ὑμδὺ μὴ ἰ5Β πϑῃϊοᾶ Ὀοίοτο ὀδυρόμενος. 

ἡ δὲ δὴ ἄγνοια ϑοκγαύββ πιθϑῃ8 
ὑμπῶῦ ΟΠ6 ΜᾺ ΟΥ ϑῃούμου Ὠ18 ἀοιῦβ 
Ψ11 Ὀ6 οΟἸθαθᾶ δῦ ; ἢ6 Μ11 
ποῦ φῸ Ο οχίβύϊηρ 1ῃ οι ῦ τ ΠΘΙΠΘΥ 
15. δχιβϑίθῃοθ 011] οοηθηθθ. ἘῸΣ δὖ 
ἀθαύῃ ἢθ 011 οἰὐῃοῦ ἤΠηα ΘΒΘΌΥΘΠΟ8 
οἵ Ἰγηχτηουα ῦν οὐ 6 Ψ1Π οθαβα ἴο 
Ὅ6, 8 1 πΘΙ 61 οδ86 15. 86 βιθήθοῦ 
ἴο ἄγνοια. ὀλίγον ὕστερον Τηθϑηϑ 
ΒΠΟΥΥ δἴου {Π6 Ῥγθβθηῦ τηοχηρηΐ, 
ποῦ δἴοσ ἄθαῖῃ. δὴ ἄγνοια [18 
ΕἸΒΟΠΘΙ ΒΒ ΒαρΟΘΘΌΟη [Ὁ διάνοια, 

ΒΊΟΝ 15 [Π6 τοδάϊηρ οἵ [π6 Ὀαϑῦ τη85. ; 
[868 τοϑῦ βᾶγβ ἄνοια. 

9. απικρὸν φροντίςαντες ζω- 
κράτους] Οἵ, Πορυνίίε ὅ9ϑδ ο ἀλλ᾽ 
οὐ γὰρ πρὸ τῆς ἀληθείας τιμητέος 
ἀνήρ: διᾷ Αὐἱδύ, ΝΟ. ΕἸ. τ ἷν 109 6ὰ 
16 ἄμφοιν γὰρ ὄντοιν φίλοιν ὅσιον 
προτιμᾶν τὴν ἀλήθειαν. 

11. ὅπως μή] Τῇ βἀϊθοηβ 
ΘσΘΏΘΙΆΠΠΥ πᾶν εὐλαβούμενοι ὅπως: 
Ὀαὺ {Πη6 Ῥδυο1016 18. αρϑϑηῦ 1ἢ ΒΟΡ 
δια οαγὐοα Ὁγ ΟΠ ΔΏΖ. 

12. ἐμαυτόν] ΤῊΪΒβ τοδάϊηρ Βδβ 
ὕπ6 Ὀδϑὺ δυπουιν: Ζ. ἃπα 5. σίγα 
ἑαυτόν. 

ὥςπερ μέλιττα ΤῊΘ οομηπιθηύ- 
δύουβ ΠῚ} {815 15. Ῥογγονγβα ΠΟΤᾺ 
1716 1ὴ6 οὗὐ ἘΕρΡΟ]ΪθΒ ΟΘΟΠΟΘΙΏΪΩρ 
ῬΟΥΊΚΙ6θ, τὸ κέντρον ἐγκατέλειπε 
τοῖς ἀκροωμένοις, ΤὨ8 ΘΧΡΙΘαβΙοα 
566 115 Π͵ΚΟΙῪ ἴο πᾶν ὍΘΘη. ῬΥΟΥΘΥΌΙΔΙ. 

91 σ--Ο2 Ρ, 6. ΧΙ. δοκτγταΐίθϑ 
ῬυΘῆγ γοβϑύαθϊθθ ὑη6 οὈ]θοιϊοηθ οἵ 
ΙΓΏΤΩΙΔΒ 8ηα ἸΚΟΌ6Β : Π6 ὕΠπ6ῃ Ῥοϊῃΐβ 
οαΐ ἴο ὑΠ6 ΤΌΥΤΔΘΙ ὑμδὺ Π6 τητιϑὺ τγ8 Κ6 
815. οἤοϊοθ Ῥθύνϑοῃ {Π6 ἀοούτσίηδ ὑπδῦ 
50] 15. ἃ ΠΔΙΊΠΟΠΥ 8η6 Π6 ἀοοίυ]πο 
ὑπᾶῦ ἸΘαΡηρ᾽ 15 ΤΟΙ Ϊβοθηοθ. ΤῊΘ 
ΤΠΘΟΙΥ͂ οὗἨ Τϑι] }]ΒΟΘ 06. ῬΓΟΒΌΆΡΡΟΒΘΒ 
ὑπδὺ ὕΠ6 5ο1}] δχϊϑίθα Ὀθίοσθ {Π6 Ὀοᾶν ; 
Ῥαῦ ἃ ΠΘΥΤΩΟΠΥ͂ ΘΟΥΏ65 Τηὗο οχ]βύθηοα 
αἰύου ὑῃμὰὺ ψ ΏΙΟ. Ῥγυοάποθθ 1: οἰΠῸΓ 
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ΧΙΙ. ᾿Αλλ᾽ ἱτέον, ἔφη. πρῶτόν με ὑπομνήςατε ἃ ἐλέγετε, 
ἐὰν «ἡ φαίνοωυλλαι χλεχνηλένος. Οικαΐας καὲν γάρ, ὡς ἐγῶλιαι, 
ἀπιστεῖ τε καὶ φοβεῖται, μὴ ἧ ψυχὴ ὅμως καὶ θειότερον καὶ 
κάλλιον ὃν τοῦ «ὥματος προαπολλύηται ἐν ἁρμονίας εἴδει οὖςα᾽ 
Κέβης δέ μοι ἔδοξε τοῦτο μὲν ἐμοὶ ευγχωρεῖν, πολυχρονιώ- 
τερόν τε εἶναι ψυχὴν «ματος, ἀλλὰ τόδε ἄδηλον παντί, μὴ 
πολλὰ ὃὴ «ςὐὔλκιτα καὶ πολλάκις κατατρίψαςα ἧ ψυχὴ τὸ τελευ- 

ταῖον οὥμα καταλιποῦςα νῦν αὐτὴ ἀπολλύηται, καὶ ἡ αὐτὸ 

τοῦτο θάνατος, ψυχῆς ὄλεθρος, ἐπεὶ εὥχλά τε ἀεὶ ἀπολλύλκενον 

οὐδὲν παύεται. 
ἃ δεῖ ἥμλᾶς ἐπιεκοπεῖσθαι; Γσυνοωυμολοτγείτην δὴ ταῦτ᾽ εἶναι ἄχλλφοω. 
ΓΠότερον οὖν, ἔφη, πάντας τοὺς ἔμπροςθε λόγους οὐκ ἀποδέχεςθε, 

ἢ τοὺς μέν, τοὺς δ᾽ οὔ; Τοὺς μέν, ἐφάτην, τοὺς δ᾽ οὔ. Τί 
Φ' ΩΣ ςΦ “7 9 ΄ “Ὰ Ζ ΄ Φ Ἔ “05. ᾿ δ 

οὔν, Η δ᾽ ὅς, περὶ ἐκείνου τοῦ λόγου λέγετε, ἐν ὦ ἔφαλιεν ΤῊΝ 

χιάϑηειν ἀνάμνησιν εἶναι, καὶ τούτου οὕτως ἔχοντοα ἀναγκαίως 

ἔχειν ἄλλοθι πρότερον ἡμιῶν εἶναι τὴν ψυχήν, πρὶν ἐν τῷ 
΄ Φ ἌΡ ς Ν ,ὔ “ Φ ᾽ Ν ΄ τὰς 

ςοὥσατι ἐνθεθῆναι; Ἐγὼ μέν, ἔφη ὃ Κέβησ, καὶ τότε ϑαυχκαστῶς 
Θ᾽ Φ 7 Φ ΓῚ φ “Ὁ Ων ἴω Φ ΑΝ Θ .} Ἂ 7 Ἀ ὡς ἐπείεοϑην ὑπ’ αὐτοῦ καὶ νῦν ἐμμένω ὧς οὐδενὶ λόγῳ. [Κζαὶ 

Τά 9᾽ φΦ ΄ Ἂ Φ Ἃ Θ΄ 9 Ἀ Υ͂ “1 ΄ μήν, ἔφη ὁ ζιλλμίας, καὶ αὐτὸς οὕτως ἔχω, καὶ πάνυ ἂν οαυκμά- 
42 7 ΄ 97 Ἃ Ω͂ Ν Θ Η͂ 

ΖΟΙΛΑΙ, εἴ χχοὶ περί τε τούτου ἄλλα ποτε θόξειεν. καὶ ὁ ζωκρά- 

της, ᾿Αλλὰ ἀνάγκη «οἱ, ἔφη, ὦ ξένε Θηβαῖε, ἄλλα δόξαι, ἐάνπερ 

κείνη ἥδε ἡ οἴηςις, τὸ ἁρμονίαν μὲν εἶναι σύνθετον πρᾶγμα, 

ψυχὴν δὲ ἁρμονίαν τινὰ ἐκ τῶν κατὰ τὸ οὥμα ἐντεταχιένων 
ευγκεῖεϑθαι. οὐ τάρ που ἀποϑέξει τε αὑτοῦ λέγοντος, ὧς πρότερον 
ἣν ἁρμονία εὐυγκεμλένη, πρὶν ἐκεῖνα εἶναι ἐξᾷξ ὧν ἔδει αὐτὴν 
ευντεθῆναι: ἢ ἀποδέξει; Οὐδαμῶς, ἔφη, ὦ (ζώκρατεο. Αἰςθϑάνει 

ἄρα ἄλλ᾽ ἢ ταῦτ᾽ ἐςτίν, ὦ Οσιιιμκία τε καὶ Κέβης,᾽ 

ΠΟΥ ΙΟΤΘ. 508} 15 ἢοῦ ἃ ΒΔΙΤΩΟΙΥ͂ ΟἹ 
5η6 Πᾶ5 δὰ πὸ Ῥγθοορῃτῖίοη οὗ {86 
14685. ητηΪᾶθ δα τηϊίβ 0ῃ15. δῃᾶ 
ἀθοΐαγοβ σι οσῦ Ἠδδιθαύϊοι 1 ἴα ΟΌΥ 
οἵ ὙϑΙ 1} ΊΒΟΘΏΟΘ, Ὑγ ΒΟ ἢδ6 ΦΙΉΤΙΩΒ ἴο 
086 8 ταύϊοῃδὶ πγρούμοβιβ, 116 {86 
ΟΥΠΟΥ 15 ΤΟΥ ΘΙν 8. Ῥ]ΘΈ51016. δμδίορν. 
ΤῊ ἢγϑὺ τοίαἰαθϊοη 15 ϑἀαἀγθθβθα ἴὸ 

Ὀ6]ΙονοΒ ἰὴ ἀνάμνησις δηᾷ ὈΙ6- 
αχϊβίθῃηοα οὗ {πῃ βοὰ]; 1Ὁ δΡΡθ8]8 
Πυθίου οα]γυ ἴο Ῥ]αὐοη1δύβ ΟΥ ῬΟΒΒΙΟΙΥ͂ 
ῬγίβδσοΥΘ8 8: 

4. ἐν ἁρμονίας εἴδει[]ἠ Οἱ 
Τύηιαθιιβ 80 ὁ τῶν μὲν οὖν ἐν μέρους 
εἴδει μηδενὶ καταξιώσωμεν. ΑἾδο 
Πἰοριυδίλο 889 8 ; Ογαΐυίιν8 894 Ὁ. 

7. πολλὰ ὁὴ σεώὔματα καὶ πολ- 
λάκις] Υ̓́Α : τηϊριῦ ἰακο πολλὰ ἴο 
γί ἰο {ῃ6 ὀχ ῃϑαβϑθοη οὐ την 
Ὀοάϊθ5Β. ἀυτ]ηρ ΟἹ Πασμηϑη. 11{6, Δη 6 
πολλάκις ἴο [86 τορθδίθα ἱποδΥ ΠΟ 8 
οὗ Ὁ86 508] ; π6 ὕνγο οαϑθθ ραὺ ὈῪ 
Κορθβ. Βυῦ {μ6 [Ὁ] οί σογαβ 
καὶ ἢ -. . παύεται βθϑῖη ἴο 5800 
ἰηδ᾽;, ϑοκγαίθθ δα ὉΠ6 ἢγβὺ οᾶϑα ΟὨ]Υ͂ 
ἴῃ σΙΘΝ ; Πα [01 {π6 ῬΌΓΡΟΒΘΒ οἵ Π15 
δισιτηθηῦ ὕῆοῖθ ἰδα τὸ αι πο 
Ὀαύν θθῃ. ὑπθιη. 

21. ἄλλα δόξαι] ὅο ΚΠ Ρδῦμη 
84 Κοθδη2 ; Ζ. [88 δοξάσαι ὙΠ 
[8 ΤΏ88. 

ΟΖ 

Β 
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οὖν, ἡ δ᾽’ ὅς, ὅτι ταῦτάϊ οἱ ευμβαίνει λέγειν, ὅταν φῆς μὲν 
εἶναι τὴν ψυχὴν πρὶν καὶ εἰς ἀνθρώπου εἶδός τε καὶ εὥμα 

ἀφικέσθαι, εἶναι δὲ αὐτὴν εὐυγκειχκένην ἐκ τῶν οὐδέπω ὄντων : 
Φ ἊἉἋ δ Φ [4 [ά ἴων Υ͂ ., Θ᾿ . ΄ Φ ΝᾺ οὐ γὰρ ὃὴ ἁρμονία Γέ ςοἱ τοιοῦτόν ἐςτιν ὃ ἀπεικάζεις, ἀλλὰ 

πρότερον καὶ ἡ λύρα καὶ αἱ χορϑαὶ καὶ οἱ φοόγγοι ἔτι ἀνάρμοο- 
τοὶ ὄντες γίγνονται, τελευταῖον δὲ πάντων ξυνίσταται ἡ ἁρμονία 

καὶ πρῶτον ἀπόλλυται. οὗτος οὖν οοἱ ὁ λόγος ἐκείνῳ πῶς 
Ξυνάςεται; Οὐδαχκῶς, ἔφη ὁ Οικκλλΐαο. Καὶ μήν, ἢ ὃ᾽ ὅς, 

7 9.“ ΕΜ 7’ Κ΄ Φ δ »“«μ. γ 

πρέπει Γε εἴπερ τῷ ἄλλῳ λόγῳ Ξυνῳδῷ εἶναι καὶ τῷ περὶ 
δ. ᾿ 7 Η͂ 4 4 μ᾿ 7 ' 7 9 

ἁρμονίας. ΓΠρέπει Γᾶρ, ἐφη ὁ Ομχμίασο. Οὗτος τοίνυν. ἔφη. 
ἣν Φ 7 Φ Φ Θ᾽, 7 Θ ΩΝ Ἂ ͵ Ἀ 

«οἱ οὗ Ξυνῳδός, ἀλλ᾽ ὅρα: πότερον αἱρεῖ τῶν λόγων, τὴν 
΄ Φ ΄ Εβ Ὄ ΦᾺ δ 8 ΄ χ “ 

άθηοιν ἀνάλλνηςιν εἷναι ΗἩ Ψυχὴν ἁρμονίαν ; ΓΙολὺ χᾶλλον, 

ἔφη, ἐκεῖνον, ὦ ζώκρατεο. ὅδε μὲν Γάρ Χιοοὶ γέγονεν ἄνευ 

ἀποδείξεως μετὰ εἰκότοα τινὸς καὶ εὐπρεπείας, ὅθεν καὶ τοῖς 

πολλοῖς δοκεῖ ἀνορώποις: ἐγὼ δὲ τοῖς Οιὰ τῶν εἰκότων τὰς 
Φ 4 4 7 ΄ 4. ἢ 7 Ἄ 97 

ἀποθείξεια ποιουμένοια λόγοια Ξύνοιθα οὖειν ἀλαζόεςιν. καὶ ἄν τις 
Φ ἊἋ δ ΄ Φ᾽ ΄ Φ “Ὰ 9 7 

αὐτοῦα μη φυλάττηται, εὖ μάλα ἐξαπατῶοει, καὶ ἐν Γεοσλχετρῖα 
Θ Ἃ Ν “ Φ γά ἣν 

ὁ ὃὲ περὶ τῆς ἀναμνήςεως καὶ κμα- 

ἐρρήθη 

καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπαςειν. 
͵ ͵ Φ 6 7 . ͵7 φ 7 ς΄ 

ϑήςεως λόγος ὃι᾽ ὑποθέςεως ἀξίας ἀποδέξαςθαι εἴρηται. 

ΟἿ 808} Ῥαΐογθ 586 δηϊοσθᾶ {π86 Ῥοᾶν 
γοϑύθα οἡ 0Π6 βδηγ6 διδϑσδασιοθ 85 {πᾶῦ 
οἵ {Π6 νϑυῪ βαθρβίδποα {πῶὺ μ85 {π8 
1018 οὗ δοβοϊαῦθ βϑβθποθθ Τ ἢδγθ 
ΪΟ]]ονγεα ΘοῦθηΖ 1ῃ δᾶοριπρ [ῈΠ6 
Θηιθηἀδίϊοη οἵ Μυᾶσε, αὐτὴ [ΙῸΓ 
αὐτῆς. Ἐοίαϊηΐπρ αὐτῆς “χα τη8Κ8 
ῬΙαῦο αἰῆτηι ὑμαῦ ὑη6 Ῥυϑ-θχίβίθησα οὗ 
1Π8 50] 15 Δβϑι θα ἸΠΔΒΙ ΠΟ ἃ5. ΠΟΥ 
Βπι Ὀπύϑημ 6 15. ΒΟ] αὖθ οχιθύθμοθ, Βαΐ 
ΡΙαῖο πρυοῦ 8814 ϑηνΐϊησ οὗ {6 
ΒΟΥ; Π6 ΤΠΘΙΘΙΥ 581, 85. ΒΈΌΓΘΙ 88 
ὑπ 1ᾷθδ5 δχἱβί, 50 ΒΌ1ΘΙ]Υ ἀϊα {π6 βξοαὰ], 
716 πέὶί ἩδΙμαονῇ ἴῃ δὴ δοῦΐθ ποίθ 

1. ταῦτά «οἱ ευμβαίΐίνει] “ {115 
15 γῆαῦ γοῦν βἰδύθηχθαν διηοσηῦδ ο.᾽ 
ΘΟ αν ῬΙΌΡΟΒΟΒ οὐ ταὐτά, ὁ.6. γοι 
τη Κα ΘΟ ΔαΊΟΙΟΥΥ͂ βύαϊθιηθηΐβ. ΤῊ15 
γγοὰα ἄο νν61}1] δῃοιρ, ἢδα 10 118. 
Δα ΠοΥΥ ; Ῥαΐ [6 τη8. τϑϑαϊηρ 15 
ΘαΈ 8117 οοοῦ βθη8θ6, ταῦτα -επρό- 
τερον. συντεθῆγαι. 

4, ὃ ἀπεικάζεια “ΠΔΥΠΊΟΠΥ 15 
ποῦ ψγμδῦ γοῖ γϑρυθϑθηὺ 10, 1.6. 10 15 
ποῦ β.0ῃ ἃ ὑμίηῃρ 88 δοὰ]1. ΤἢΙΒ 15 
16. χϑδαϊηρ οἱ 1ῃὴ6 Ὀθϑὺ τηϑ8, 8δηὰ 
Θῖνθβ 8. ΒΞ] 16 1 σοη δ οὕ] οη [ΠΏ 8. {ἢ 6 
ΟἸΙΠΔΓΥ͂ ῳ. 

ὅ. οἱ φθόγγοι] 1.6. {π6 ἰοπθθ οἵ 
Π6 ΒΘ δ] ΒΕΠΙΠΡΒ ὈΘίΌσΘ 0Π6Υ 818 
ΘΟΙΔὈΙΠ6α Ἰηὔο ΠΔΙΙΔΟΏΥ. 

14. «μετὰ εἰκότος τινός] “[ΠΤΟῸρΡἢ 
ἃ ΟΟΥϑ1. ϑηϑίοον δΔη6 Ὁ]Θ.Β1 1 Π1ὺγ." 

τοῖς πολλοῖς] Απούπου ᾿παϊοαύϊοη 
ὑμαῦ [15 νγ8β ἃ 6 ]γ ΒΡτθδα ῬΟΡΈΪ8υ 
ΟΡΙΠΙοη, ποῦ ἀαἰβυϊπηοί νον ῬῬγίδδ- 
ΘΌΓΘΒΗ. 

19. ἐρρήθη Γάρ ποὺ] “ἴον γε 
Β814, 1 Ὁ1ηΚ, ὑμᾶῦ 06 οχιϑύθποθ οὗ 

ἀδἴθη δ {Π|6 νυ]ραΐθ, ἰακίησ αὐτῆς 85 
ῬΟΒΒΘΑΒΙνΘ ; “ἃβΒ. ΒΌΓΟΙΥ 8ἃθ5. δΌβο!αζο 
οχιδύθῃοθ Ὀθίοηρθ ἴο 67,7) ζ.6. γγὙ85 
ΘΟρ Βοα. ὈΥ ΠΘΙ ; τοίθυσηρ ἴο {Π6 
Ὑγογαβ ἴῃ 76 Ε ὑπάρχουσαν πρότερον 
ἀνευρίσκοντες ἡμετέραν οὖσαν. Βαί 
(1) 6115 1ἸηὐυρεϑύδἊοη ΒΌΡΡΟΒΒΒ ἃ ΥΘΡῪ 
δνν Κυγαγα 61Π1086 οὗ ἐστὶν 1 ἃ το] αν 
οἴαθθα, (2) ὕμθ βθῆβοὸ οὗ αὐτῆς [5 
ΒΘΥΘΙΘΙΥ β γδ]ηθα : οοὐ]Ἱα ῬΙαΐο β8γ 
“δ ΌΒο αὔθ οχβύθηοθ 15. ΠΘΥΒ,) τηθδηΐηρ 

15 
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Γάρ που οὕτως ἡμῶν εἶναι ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν εἰς οεὥχια ἀφι- 
κέςϑαι, ὥεπερ αὐτὴ ἔςτιν ἡ οὐςεία ἔχουςκα τὴν ἐπωνυμίαν τὴν 

- 86δκ. 57) 

τοῦ ὁ ἐςτιν. 
Φ Ὁ Φ [4 

ὀρθῶς ἀποϑέϑεΓμαι. 

ἐγὼ δὲ ταύτην, ὧς ἐμαυτὸν πείθου, ἱκανῶς τε καὶ 

ἀνάγκη οὖν χτοι, ὡς ἔοικε, διὰ ταῦτα μήτε 

ἐκχαυτοῦ μήτε ἄλλου ἀποδέχεοςθαι λέγοντος, ὡς ψυχή ἐξςτιν 
ἁρμονία. 

ΧΙΠΙ. Ων 
τί δέ, ἢ δ᾽ ὅς, ὦ Οσιλμία, τῆδε; δοκεῖ ςοἱ ἁρμονίᾳ 

ἢ ἄλλη τινὶ ευνϑέςει προεήκειν ἄλλως πῶς ἔχειν ἢ ὡς ἂν 
Φ ὋΝ 97 .Φ “4 οι ’ἤ’ Φ »Ὃ“ 

ἐκεῖνα ἔχη ἐξ ὧν αν εὐγκέηται; Οὐδακῶο. Οὐδὲ μὴν ποιεῖν 

τι, ὡς ἐγῶμαι, οὐδέ τι πάσχειν ἄλλο παρ᾽ ἃ ἂν ἐκεῖνα ἢ ποιῇ 
οἋ ΄ 4 

Η πάσχη; (Ουνέφη. 

τούτων ἐξ ὧν ἂν ευντεθῇ, ἀλλ᾽ ἕἔπεςθαι. 

ς ιϑοϊαία οχιδύθηοθ 185 Θορ θα ὈΥ 
μου ̓ 2 (8) ψ αν δίγθδαῦ β66ῃ 
ΤΘΆβῸ. ἴο αἀοαδὺ {86 ΘΠ] ΘΉ688. οἵ 
1η6 ψοῦαθ ἴῃ 76 ΕΒ. ἩΠΊΒΟΒΙρΡ 8150 
δαορίβ αὐτή. 

ὃ. ἱκανῶς] “οἡ δαἀδθατδῖθ ργοοῖ. 
92 π--094 8, 6. ΧΙ, Αρϑΐη ἃ 

ῬΙΔΙΊΩΟΗΥ ταϑῦ ΟΟὨΪΟη ἴο [ἢ6 
ΘΟ ΔΙ ΠΙΟὴ5. οἵ {86 τηδίθυια]β 1 Οἢ 
Ῥιοᾶποθ 1ὃ ; ΘΟΩΒΘΟΌΘΗΝΙΥ ὑῃ6 οομ- 
Ῥ]ΘίθῃΘθ5 οἵ 16 ΠΒΘΤΊΙΠΟῺΥ 15 1 δχϑοῦ 
ῬΙΟρΡουύίομ ἴο ὑπ σοτηρ]θίθηθϑθθ ΔῈ 
10 ὕπθθ6 816 Ὀσοπρηῦ το 6. 
Τῦ [ο]ονγϑ θη ἰμδῦ μου ἃὺθ ἀθουθθὰ 
1ῃ ΠΔΥΙΠΟΠΥ͂, ΘΟΥΥΘΒΡΟΠαΙησ ] ἢ {Π6 
οΟΠαΙ 1 0η8 οἵ ὑπ6 τηϑύθυϊα]8, Βαῦύ 1η 
580] 676 δ΄ 20 αἀθουθθθ ; δῇ 801] 
15. 1πιϑῦ δβ ὀουῃ]θίθ!ν 50] 85. ΘΥΘΙῪ 
οἴου. ἘΣ ΠΟΥΔΟΟ 7ὔὰὺ ΒΆΥ βοΙὴ6 
ΒΟῸΪΒ. 81΄6 ψιχσθαοιβ, οὔμϑυθ ν]ἹΟΙ ΟῚ Β ; 
ϑηα νγχὸ ἀβθῆμα νἱχσύπθ ὕο Ὀ6 ἃ ΠΔΥΥΔΟΏΨ, 
νῖθθ ἃ αἰβοοτα οὗ {πμ6 8οὰ]. Νοῦν 
ΒΆΡΡΟΒΙηρ ὑμδὺ 801}15 8.86 ὨΔΥΤΩΟΏΙΘ6Β, 
[ΠΘΥ 816. ὨΒΙΙΠΟΠ1ΘΒ ΜΏΙΟὴ δατϊηϊὺ οὗ 
0 αΙἤἴθγθηοθ 1 αἀθουθθ, 51η06. Ὑ78 
πᾶν δαχηϊίίθα μδὺ 676 816. 10 
ἀθοτθοβ οὗ βο]. Βαῦ ἃ νἱχθαοιϑ 
50.}, θη ἃ ΠΑΙΟΏΥ, Πδ5 ἴθ. ΠΟΥ 
ΘΏΟΙΠΟΥ ΔΥΙΟΏΥ, Ὑ}11186. ἃ ΨΙΟΙΟῚῸΒ 
5011 ᾶ8 ἃ αἰϊδβοογᾷ ; ὑπουθίοσα {Π6 
γνιρύαοιιβ 500] 18. ἸηογΥγ6 οἱ 8. ἢ81- 
ΤΩΟΏΥ͂, ὑμαῦ 15, Το οἵ ἃ 801], ὑῃ8ῃ 
086 νἱοίουβ. Βαῦ {818 Ὀοθίπρ ΘΟ ΤΑΥ͂ 
ἴο ΟἿ ῬΙΘΙΏΙΒΒΘΒ, γὙ6 806 ἸΙογοθα ἴοὸ 

Οὐκ ἄρα ἡτγεῖεθαί γε προςήἥκει ἁρμονίαν 
ΓΙολλοῦ 

οομοϊπαθ ὑμαῦὺ τὺ 808] 85 ΙὩΟΥΘ 
ψιρύαοτιβ ΟἹ γΙοίοτιβ ἤδη. Δηούῃ 6" : ΟΥ 

γϑῦμοι {μαὺ 411 8018, θϑῖπρ Θοπιρ]θῦθ 
ΒΘΥΥΏΟΙΪ68, 816. ΘΟΙΏ]ΘΙΘΙΥ ψισ ποι : 
ὃ γοαιιοίλο αὐ αὐϑυγαυην. 

ἜΠ6 βθοομα δχσιχτηθηῦ 11 το 
ἴμοβθ )ο δοοδρὺ ῃϑὶῦμοι ἀνάμνησις 
ΟΣ ῃ6 168] ὕπθοῦν, ὈὉθπὺ ψῃὸ ἅο 
ϑοοθρὺ ῃ6 νον ὑπᾶὺ νἱνῦπθθ 15. ἃ 
ΠΘΥΤΩΟΏΙΟΙΒ βἰαῦα οὗ {ῃ6 βδο]. ΤΤύ 18 
ἴο Ὀ6 οὐϑαυνβα (1) ὕμδὺ 0ῆ6. ῬΥΘΙΏ185 
ἴῃ 98 α πολλοῦ ἄρα δεῖ κ.τ.λ., οἵ 
Ὑγ]Οἢ 8 αἰ ἴθυθηῦ π88 15 τηϑᾶθ ἴῃ {88 
πρχὺ ὀμϑρύου, ΠΘΥΘ 15 ΒΙΤΏΡ]ν Ὀτουρῦ 
ἴῃ. ἴο βῆῃον ὑμαῦ ὑπ ρου θούίοη οὗ {Π8 
ΠΔΥΙΊΟΠΥ͂ ἀθροηαθ ἀροὴ ὑμ6 ὑπηϊηρ 
οὗ τ{}6 βὑγϊηρβ οἷο, 8:1} ΘΟΠΒΘΟΤΙΘΏ]Υ 
ὑῃδῦὺ 85 ὕπ6886 τηϑὺύ 6 ΤΊΟΥΘ ΟΥ' 1655 1 
ὕστιθ, [8 Βϑυτηοην δ ηλ}ῦ5 ΘΟΥΤΟΒΡΟΙα- 
ἴησ ἀθρυθθθ οὗ οοτῃρ]θύθηθϑβ : (2) Π68 
δα τηθηὗ ΤΠ] σὴ 5661 ἴο 08 ΘοΟΙ ]οίβ 
ἴπ 98 Β, ἜΟΙΘ 1ὖ 15. Δ] Ονγοα {Παΐ, 
116 ΠΔΥΤΩΟΙΥ͂ ΔΙ] 5 ἀθοΊΘ68, 5018] 
αο65 μού. Βαΐ να βῃου]α τορϑχα 81] 
6 ΘΔ}]16Ρ Ῥατὺ οὗ τΠ6 οἤδρίθι 85 
οΟἸ]θοῦπρ ὕμθ τηδίθυϊαϊθ ἴὉ0Υ ὑμ6 
τοίαϊαιοη Ὑ1Οἢ Ῥτοοθοαάβ οοηβθοι- 
ὑἰνοὶν ἴροιη 98. Ὁ: τηούθονοι Ρ]δΐο 
δὰ ἴο συδια αρϑϊηδὺ [η6. το] 8} 
ὑῃϑῦ, δἰ ποῦρὴ ϑιτηοην, 85. ΒθΟ ἢ, 
Δα τατβ οἵ ἀθρουθοβ, ὑΘΥΘ ΤηΔΥ γοῦ Ὀ6 
Ῥαυοα δ. ΚΙη 45 οὗ μϑυυηοην, ν μουθοῦ 
ΒΟῸΪ 185. ΟΠ6, ΨΏΙΘΩ ἀο ποῦ δάχϊί οὗ 
αἀΘΡΎΘΘΒ. 

ζυνεῦδόκει. 
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94 ΄ΝὭὋε μὲ Ζ Φ ΄ ἴων οι 7 927 9 

ἄρα δεῖ ἐναντία Γε ἁρμονία κινηθῆναι ἢ φϑέγξαςϑθαι ἢ τᾶ ἄλλο 

ἐναντιωθῆναι τοῖς αὑτῆς μέρεειν. 
οὐχ οὕτως ἁρμονία πέφυκεν εἶναι ἑκάστη ἁρμονία, 
9 ἴω φΦ ΄ 97 

ἀρχχοσθῇ ; Οὐ μανϑθάνου, Εφη. Οὐχί, ἡ δ᾽ ὅς, 

ΓΙολλοῦ μέντοι, ἔφη. Τί δέ; 

ὡς ἂν 
Θ᾿ 

ἂΝ χιὲν χᾶλλον 
Θ ν δ... Ζ .᾿ ς»-κ«2 “ ΄, μ ΄ 
ἁρμοοσῇ καὶ ἐπὶ πλέον, εἴπερ ἐνδέχεται τοῦτο Γγίγνεςθαι, κᾶλλόν 

οι Θ 7 .)4 Ἀ 7 Φ .ς 8 Ν, Φ 9. 595) 

τε ἂν ἁρμονία εἴη καὶ πλείων, εἰ ὃ᾽ ἧττόν τε καὶ ἐπ’ ἔλαττον, 
Ὅν ΄ ἉἋ Φ ’ὔ 

ἧττόν τε καὶ ἐλάττων : ΓΙάνυ τε. Ἢ οὖν ἔςτι τοῦτο περὶ 
’ Θ΄ ΝΥ Ἃ Ἃ ’΄ αλλ φ [4 φΦ ΄ 

ΨΟΧΗΝ, ὥὉΤΕ ΚΑῚ ΚαΤα Ἰὸ ΟΑἸΚΡΟΤΟΤΟΝ ΧΛΛῸΟΝ ΕΤΕραΝν ετεέρας 

1. ἐναντία γε ἁρμονία] ἐναντία 
15. οἵ ὀοῦτθο δοοιϑαῦνο Ρ] τα]. Ῥ]δῖο 
ΤΆΘ815 ὑπαῦ [26 ΠΘΥΤΠΟῊΥ 15 ΘΕ ΙΓΟΙΥ 
ὑμ6 οὐδοομηθ οὗ 105 σοηῃδοπροηΐθ δηἋ 
ἴθ. σομ αἰ! ]οη6 4 ΌΥ ὕποθιῃ, πανίηρ ΠΟ 
Ἰηαοροηάθηῦ οχιβίθηοθ: 88. γοὰ 
Ὀρμύθη ὑπ βίσηρ ὑῃ68 ἴοῃβ 1868. 
Ομ 115 συοιμπα 10 που] ὍΘ ᾿προϑ- 
Β1016 ἴῸΥ ἃ 50] ο 6 ἴῃ ἃ. ΠΒΥΤΠΟΏΪΟΤΙΒ 
βύαϊθ, 1.6, σιχῦαρ, ᾿μΠἀοροηαθην]ν οὗ {Π6 
ῬΠγΒΙοα] Ομ ]οη5 οἱ ψΏ1ΟΝ 516 
ὮΘΥΒΘΙΓ 15 ὕΠ6 τ βα]. 

4, μᾶλλον ἁἅρμοςϑθῆ καὶ ἐπὶ 
πλέον] ὙΠΟ τησϑὺ 6 βοπια ἀἰδβύϊπο- 
ὑϊοῃ Ὀδύνϑγθθῃ μᾶλλον δπηᾷ ἐπὶ πλέον. 
1 Ὁἰὴκ μᾶλλον τᾶ ΔΡΡΙΥ ἴο [86 
ἄδργθα οἵ δου] θύθῃθϑθ ἢ. 10 {8 
σύνθεσις 185. ϑοσοΙῃ}]15Π64, δηα ἐπὶ 
πλέον ἴο ὑπ6 οΠδιδοῦθν οὐ {π6 σύν- 
θεσις 1561. Τὸ [8Κ8 δὴ 1Ππ5ἰγϑῦϊοι 
ἔΤΟΠῚ ΤΊ Ό516 (1) ὑπ6 το ποΐθβ [ΟΡ] ηῸ 
8 Οὐΐδγθ ΤηΔ ὺ ὯΘ6 ΙΏὩΟΥΘ ΟΥ' 1655 1ἢ 
ἴψηθ ; (2) {πΠ6 οοΐανθ δια 86 ΒΓ 
816 ΠΝ Ῥου θοῦ οομοοσαθ ὑπ {88 
Του ἢ δηα ὑπ1τα, ΤῊ νον, 1 ἢπά, 
15. 1 ἃ ΠΘΏΠΘΥ Βαρροτγίοθα Ὀγ ΟἸγι- 
ῬΙοΟάοΓΟΒ: ὑποτίθεται μὴ εἶναι ἀρ- 

μονίαν ἁρμονίας πλείω μηδὲ ἐλάττω, 
ἀλλὰ μηδὲ μᾶλλον μηδὲ ἧττον. 
ἔστι δὲ τὸ μὲν πρῶτον περὶ τὴν 
ποσότητα τῶν διαστημάτων καὶ τῶν 
συστημάτων" ἡ γὰρ διὰ τεσσάρων 
οὐκ ἂν γένοιτο οὔτε ἐν πλείοσιν οὔτε 
ἐν ἐλάττοσιν: τὸ δὲ δεύτερον περὶ 
τὴν ἄνεσιν καὶ τὴν ἐπίτασιν: κατὶ 
αὐτὸ γὰρ τὸ εἶδος οὐδεμία ἁρμονία 
οὔτε ἀνίεται οὔτε ἐπιτείνεται. ΤΠδῦ 
15, ἃ Ῥδγύϊοαϊθι' ΒΔΥΤ ΘΗ, 6.9. [88 
Του, οδηηοῦ 6 δ οπϊθοα ἐπὶ 

πλέον οΥ μᾶλλον : 5ἴποο (1) 1} οἀπποῦ 
ΘΟΙΙΒΠΘΠα ἸΏΟΥ6 ἤδη. 8 χοᾶ ᾿στη- 
Ὅ6᾽ οὗ ἴοηθβ8, (2) 10 οἀπποῦ (1 10 15 ἴο 
Ὀ6 ἃ ὑττιθ [ΟΣ ἢ) δάταἱ ϑΏΥ ἰδΙΏ061- 
ἴὴὰσ ψΊ ἢ {Π8 ΡΊΓοἢ, κατὰ τὸν ἁρμονι- 
κὸν λόγον. Τὸ ῬΥΟΒΔΘΌΓΘΔΠΒ, Β8 
58,08, συλλαβὰν μὲν καλοῦσι τὴν 
διὰ τεσσάρων ἁρμονίαν ὡς ἥκιστα 

ἁρμονίαν κατακορεστάτην δὲ τὴν διὰ 
πασῶν ὡς μάλιστα. ΑΒ5 ἴο {86 
μᾶλλον καὶ ἧττον ὯθΘ ΤΘΠΊΔ ΚΒ ἔχει 
γὰρ ἑκάστη ἁρμονία πλάτος τι κατὰ 

τὴν αἰσθησιν, οὐ μὴν κατὰ τὸν 
ἁρμονικὸν λόγον : ὑμαῦ ἴθ ἴο 58, 
ΔΙ ΠΟΡ οὴ6 ῬΙΘοΙθβα γαύϊο 8]0 6 
οοηδύϊυτιθθ ἃ σι οοἴανρ, [Π6γ6 15 ἃ 
ΟΟΥδ1 ἢ) ΤΙΩΘΥΡῚΏ ΟΥ̓ νριδίϊο τ] ἰῃ 
ϑγ ΠΟ. {Π|6 Θδ1 011] δοοαρῦ {π6 1ηΐθυν] 
85 8. Οοἶδγθ. 

8. μᾶλλον ἑτέραν ἑτέρας] 1 
δᾶγα τοίδιηθα μᾶλλον «ΙΓ 411 π6 
Ιη58. 10 15 Ὀγδοκοίβα Ὀγ ϑοῆδῃζ δᾶ 
οχραηρθα ὈΥ 6 Ζίγιοῃ ράϊζογϑ. 
μᾶλλον ὨονγΟνΟΙ 15 ποῦ β6]ἄοτα πιϑθᾶ 

ὈΥ ῬΡ]αίΐο ἰο βγθηρίημθη ϑ8ηούῃοι 
θοΙΑΡΡΙῖνΘ : οἔ, ΖΤύμιαθιι5 87 ὁ δικαιό- 
τερον "γὰρ τῶν ἀγαθῶν περὶ μᾶλ- 
ον ἢ τῶν κακῶν ἴσχειν λόγον. 

οϊζύῤϊουιξ 269. ὁ τῆς δὲ γνωστικῆς 
μᾶλλον ἢ τῆς χειροτεχνικῆς καὶ 
ὅλως πρακτικῆς βούλει τὸν βασιλέα 
φῶμεν οἰκειότερον εἶναι ; Οογσίας 48 
Β αἰσχυντοτέρω μᾶλλον τοῦ δέοντος. 
16 ῥγθϑθηῦ οδϑθ 18, 16 15. ὑγπο, 8 
ΒΙΠΟΏΡΘΙ ΟΠ8, 51η06 [Π8 οι μᾶλλον 
15. οί! ΠΥ ταροαϊθα : τὺ {18 18 
βοίψθηθα ὈΥ ὑπ6 Ἰηὐθυροβιυϊοη οὗ ἐπὶ 
πλέον, δ [Π8 Ῥ]ΘομΆΒΊῺ ΒΘ ΙῺΒ ἴο Τὴ6 
ἡοῦ πηηϑύθχα!. ὥὅὥοτηθ δαϊίζογε τγουἹᾶ 
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ψυχῆς ἐπὶ πλέον καὶ μᾶλλον ἢ ἐπ’ ἔλαττον καὶ ἧττον αὐτὸ 
“ Ἂ 4 Φν», ὁ [3 “ὋΝ Φ Μὰ 7 Φ 

τοῦτο εἶναι, ψυχήν; Οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. Φέρε θῇ, Εἐφη, 
Ἃ 7΄ ΄΄ Ἂ Θ Ἃ ΄Ἂ ᾽4 ἊἋ Φ Ν Δ 

πρὸς Διός: λέγεται ΨυΧΗ Η ΜῈΝ νοῦν Τε ἔχειν καὶ ἀρετην Καὶ 

εἶναι ἀγαθή, ἧι δὲ ἄνοιάν τε καὶ ᾿κοχϑηρίαν καὶ εἶναι κακή ; καὶ 

ταῦτα ἀλησῶς λέγεται; ᾿Αληθῶς «μέντοι. Τῶν οὖν θεμένων 

ψυχὴν ἁρμονίαν εἶναι τί τις φήςει ταῦτα [ὄντα εἶναι ἐν ταῖς 
ψυχαῖς, τήν τε ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν ; πότερον ἁρμονίαν αὖ 

τινα ἄλλην καὶ ἀναρμοστίαν: καὶ τὴν μὲν ἡρμόσθαι, ΤῊΝ 
φ ᾽ ἣν 9᾽ . Φ ΝᾺ Θ 4 9 24 Φ ’ ». ἀγαθήν, καὶ ἔχειν ἐν αὑτῇ ἁρμονίᾳ οὔσῃ ἄλλην ἁρμονίαν, τὴν 
δὲ ἀνάρμοστον αὐτήν τε εἶναι καὶ οὐκ ἔχειν ἐν αὑτῇ ἄλλην ; 
Οὐκ ἔχω ἔγωγ᾽, ἔφη ὁ Οιμλμίας, εἰπεῖν: δῆλον ὃ᾽ ὅτι τοιαῦτ᾽ 

ἄττ᾽ ἂν λέγοι ὁ ἐκεῖνο ὑποθέμενος. ᾿Αλλὰ προωμοχότηται, ἔφη. 
κηδὲν ᾶλλον μηδ᾽ ἧττον ἑτέραν ἑτέρας ψυχὴν ψυχῆς εἶναι" 
τοῦτο ὃ᾽ ἔετι τὸ ὁμολόγημα, μηδὲν καᾶλλον μηδ᾽ ἐπὶ πλέον 

8 1 οογίδϊῃ ταύϊο. 

Ἰηβοσῦ ψυχὴν ῬὈοίοτα ψυχῆς : Ὀαΐ, 
8ἃ5 ομηηαύῦ οΟὔϑουνθβ, ὕΠ15. 15. ΒΌΡΘΙ- 
ποῖα οὐ δοοουηῦ οἵ [88 ρυθοθαϊησ 
ὑγουᾶ8 ἢ οὖν ἔστι τοῦτο περὶ ψυχήν. 

7. ἁρμονίαν αὖ τινα ἄλλην) 
ΤἼῊΘ6 οοπορρύϊοῃ. οἵ νισπθ 88 ἃ [81- 
Ἰηοηΐοῖια οΟΠαΙ ΠΟ. οἵ ᾧπ6 βοὰ] 15 
Ῥϑου]αυῖν ῬΙαύομϊο. ΟὈΙΏρδΙΘ {π6 
ἀθβουροι οὗ δικαιοσύνη ἴῃ Κοριδϊο 
448 ν μὴ ἐάσαντα τἀλλότρια πράτ- 
τειν ἕκαστον ἐν αὑτῷ μηδὲ πολυπραγ- 
μονεῖν πρὸς ἄλληλα τὰ ἐν τῇ ψυχῇ 
γένη, ἀλλὰ τῷ ὄντι τὰ οἰκεῖα εὖ 
θέμενον καὶ ἄρξαντα αὐτὸν αὑτοῦ καὶ 
κοσμήσαντα καὶ φίλον γενόμενον 
ἑαυτῷ καὶ ξυναρμόσαντα τρία ὄντα, 
ὥσπερ ὅρους τρεῖς ἁρμονίας ἀτεχνῶς, 
νεάτης τε καὶ ὑπάτης καὶ μέσης. 
Απμὰᾶ ἴῃ ϑορλῖδέ 228 Β νγὸ ἤθδὺ ὑμαῦ 
γίοα 15 8 στάσις οὗ {Π6 508]. 

Ῥ]αῦοΒ οοη θύοι 15 0η15. Τῇ 8οὰ]} 
15. ἃ ΠΒΙΙΔΟΩΥ Οὗ {86 Ὀοάν, 508] 15 ὑῃ68 
τ ϑα]ῦ οἵ ἃ οοΙμροϊηδϑύϊοη. οὗ οθυύϑιῃ 
οἰθιηθηΐβ δυυδηρθα 1 ἃ σουύϑιη ὙᾺΥ 

Απᾶ 1 νιγῦπθ 
15. ἃ Βα οηου5 βύαθα οἵ {Π6 500], ὑπ6 
αἸθγθοθ Ὀθύνθθῃ ἃ νἱσύαουβ δηα ἃ 
ὭΟΘῊ -ΙΡ ΠΟΙΒ. 5001 τηπϑῦ ΘοηβιδΡ ἸῺ 
Βοῖη6 τναγαύϊοη οὗὐ {πὸ οοιῃηροπθηΐ 
ο]οθηΐβ, ΟἸΘΥ 1 6 ὩΜΙ ΘΙ ΟΥ̓ 

ἴῃ. {Π6 ἀϊδροβιύίϊοῃ. οὐ ἴῃ ὑπ6 ταίϊοϑ. 

Ὑινσίαθ ὑπο 15 ἄπ οἰὐπον το [86 
δια αι] οὴ οὗ βοὴ δ]θιηθηῦ “ΘΟ ἢ 18 
νγϑηθηρ ἴῃ {Π6 Ποη-σ σύποτιβ 508], ΟἹ 
ἴο βοχὰβ θύοι: ῬΥΟΡΟΥΟΏ. ΟΥ ΔΙΤΔΉρ6- 
τηθηῦ οὗ [Π6 βδηῆιλθ δἰθσηθηΐβ. ὙΥ̓ΒΙΟἢ- 
ΟΥ̓ δἰζοσηδίῦννθ ᾿γ δαορῦ, [16 τϑβα]ῦ. 
15. ὑπαῦὺ ὕμα γισύαουβ 508] 1856. ἃ ΤΏΟΙΘ 
οομθ]οΐα δον μὴ ᾧἢ6 ποι- 
γιχύποιβ; Ἂχ Ομ ΥΔΥΘ μη ΟἿΓ 

βίαϊθυχθηῦ ὑμαῦ ομθ 80] οδηηοῦ 6 
ΤΟΙ. 501], 2.6. Τ]ΟΙῈ ΔΙΤΊΟΗΥ͂, ἤδη 
δποῦμ ον. 

14. τοῦτο ὃ᾽ ἔςτι τὸ ὁμολόγηλια]Ἦ 
“(6 δαπηββίοῃ διιοιηΐδβ ἰο 0118, ὑπδῦ 
(1 ϑδυηρ ΟὯΘ 5018] 15 ποῦ Τ018 808] 
ὕπ8ὴ δηοῦμ6 0) γοῖ δῆτα ὑπᾶῦ 16 
ΔΥΤΊΟῺΨ 15 ἡοῦ ΤΟΙ ὃ ΠΔΙΤΩΟΠΥ͂ ὑΠ8} 
διαοῦμ6υ. οθδηζ, [Ὁ] ον Μϑᾶνὶρ 
δα Βομυλαί, Ὀσδοκοίβ ἁρμονίας, 50 
ἰμὰῦ ψ τησϑῦ πἀπαογβίαμᾷἃ ψυχὴν 
ψυχῆς ἴῃ δρτθοιηθεῦ ψΠ ἑτέραν 
ἑτέρας. Βαΐ {π15 ῬΙουλδύθ  ΙΥ Δ; ]οἱ- 
Ῥαΐθα [Π16 οομο]αβίοη. ἴῃ Ε οὐκοῦν 
ψυχή. . . ἥρμοσται. ΤῈ ὑταῖῃ οὗ 
ῬΘδβομΐηρ 15 ὕμπυ5. δή ἃρῦθθ ὑβμδΐ 
ΟἿ6 808] 15. ἃ5 Τητπιοἢ Β0Ὁ] 85 ΒΥ ΟὔΠΘΥ. 
Αβϑαχηϊηρ 50] ἴοὸ 6 ἃ ΠΒΙΤΊΟΙΨ, 
815 διποσηΐβ ὕο βαυησ [Πδὺ 811] [6858 
ἨΔΡΙΠΟΏ168, ΟΝ 6 6811 80615, 816 
ΘαΠΔΠΥ ὨΒΥΤΏΟΏΙΘ. ΝΟ δθα8] 
ΠΔΡΙΟΠΪΘΒ. 816. ΘΑΌΘΙΥ ΠΔΡΙΠΟὨΪΒ6α 

σ 
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ΔΗ’ ΗΤΤΟΝ μηδ᾽ ἐπ᾽ ἔλαττον ἑτέραν ἑτέρας ἁρμονίαν ἁρμονίας 
εἶναι: ἢ τάρ; Πάνυ τε. ΤῊΝ ὃέ τε μηδὲν μᾶλλον μηδὲ ἯΤΤΟΝ 
ἁρμονίαν οὖτςαν μήτε μᾶλλον μήτε ἧττον ἡραχόςθαι: ἔςτιν 
οὕτως; Ἔςτιν. Ἢ δὲ μήτε μᾶλλον μήτε ἧττον ἡρχμοομένη 
ἔοστιν ὅ τι πλέον ἢ ἔλαττον ἁρχονίαα μετέχει, ἢ τὸ ἴσον : Τὸ 

ἴοον. Οὐκοῦν ψυχή, ἐπειδὴ οὐδὲν μᾶλλον οὐδ᾽ ἧττον ἄλλη 

ἄλλης αὐτὸ τοῦτο ψυχῆὴΗ ἐςτιν. οὐδὲ δὲ ᾶλλον οὐδὲ ΗΤΤΟΝ 

ἥρμοςται; Οὕτω. Τοῦτο ὃέ Γε πεπονθυῖα οὐδὲν πλέον 
ἀναρμοςτίας οὐδὲ ἁρμονίας μετέχοι ἄν; Οὐ γὰρ οὗν. Τοῦτο 
ὃ’ αὖ πεπονουῖα ἄρ᾽ ἄν τι πλέον κακίας ἢ ἀρετῆς μετέχοι 
ἑτέρα ἑτέρας, εἴπερ ἡ καὲν κακία ἀναρμοοτία, ἡ δὲ ἀρετὴ 
ἁρμονία εἴη ; Οὐδὲν πλέον. Μᾶλλον ὃέ τέ που, 

νΝ ᾿ Φ Ὰ ’ ᾽’ ᾿ Φ ᾽7 Ν ’ 
κατὰ τὸν ὄρϑθοὸν λόγον κακίας οὐδεμία ψυχὴ «μεθέξει, 

ἁρμονία ἐςτίν: ἁρμονία γὰρ δήπου παντελῶςα αὐτὸ τοῦτο 
ἁρμονία, ἀναρμοοτίας οὔποτ᾽ ἂν «μετάςχοι. 
Γε δήπου ψυχή, οὖςα παντελῶς ψυχή, κακίας. 

τῶν προειρημένων ; Ἐκ τούτου ἄρα τοῦ λόγου ἡμῖν 

2. 
ὦ Ασμχμία, 

εἴπερ 

οὔςα, 

Οὐδέ 
ς᾽ 

ἔκ Γε 

Ππᾶςαι 

Οὐ μέντοι. 

Γϊῶς γὰρ 

ψυχαὶ πάντων ζῴων ὁδιμιοίως ἀγαθαὶ ἔσονται, εἴπερ ὁλιοίως 

ψυχαὶ πεφύκαειν αὐτὸ τοῦτο, ψυχαΐ, εἶναι. 

Ἢ καὶ καλῶς δοκεῖ, Η ὃ᾽ ὅς, οὕτω λέγεςθαι, καὶ ὦ (ώκρατεα. 
Ἔχμοιγε δοκεῖ, ἔφη, 

Ὁ μὰ! ὌΝ 8 Υ͂ . Φ  ἷΝὋὄ Θ 6 ’ Φ' Ἀ Ἂ 

πάσχειν ἂν ταῦτα ὁ λόγος, εἰ ὀὁροὴ ἡ ὑπόθεεσια ἣν, τὸ ψυχὴν 

ἁρμονίαν εἶναι; Οὐδ᾽ ὁπωςτιοῦν, ἔφη. 

8η4 δυο 8ὴ 6.8] ρονύϊοῃ οἵ ἢ81- 
ΙΏΟηγ. ΤΠοχθίουο βοα]8, Ροίηρ Ὠ81- 
ΤὩΟΏ]ΘΑ͂, 816. Θα ΔΙ] ὨδΙΟβΒθα. Τὴ 
οὔμοϑι" ψουαβ, 1Γ βο]5 816. ΠΔΥΟΏΙ6Β, 
ΤΠΘΥ ἃ.6 θαῦϑ] ὨΘΥΤΩΟΏἾΘΒ ; τὖ οαῦδὶ 
ΠΔΙΠΟΠΪΘΘ οϑηηοῦ ὍΘ. ΙΠΟΓ6 ΟἹ [688 
ὨΔΥΤΩΟ ΪΒοα ΟὴΘ ἴζϑη δδηῃούῃου: 

ΠΟΘΙ ον. ὉΠΘΡ ίοσθ οὐδ βο]8. ΤΏΘΥΘ 
15. πὸ ἀΠ ΠΟΥ δρουὺ ἁρμονίας, 1 ᾿Ἡ)γ8 
πησοιβύθηα “ [Πϑὺ ῬΑΙΌΟ. 181 ΠΘΥΤΏΟΉΥ 
ὙΠ1ΟῊ, 15 508]. 

14, παντελῶς) ὅϑὅο.] 185. σομιρίθίθ 
8:η Ῥουΐθοῦ 501], δθ. 50 60ἢ ; ΠΟ ΘΙΟΥΘ 
ὀοΙηθίοίθ δηα ρουίθοῦ ΠΘΤΊΠΟῺΨ : ΤῸ 
αἸβοοστα ὕμθῃ, 8Π ΘΟΠΒΘΟΧΘΗΥ͂ ὯῸ 
ΨΊΟ6, δ Οχὶϑὺ 1 ΠΟΙ. 

19. ψυχαὶ πεφύκασιν] ϑ΄0Π82 
Ῥτδοκοῖβ ψυχαί, [ΟΠ] ον ίηρ Ἡδρίηϑοτ, 
Βεὺ ὉΠ6 οἸδιιδθ 15. οὗ φϑῃθιαὶ ΔΡὈ]168- 
Ὅ1ΟᾺ : “Βθϑιηρ ὑμαὺ 1Ὁ 15 ὕΠ8 πϑῦιγθ οὗ 
8015 ἴο 6 015 ῬΤΘΟΙΒ6 ΛΠ] ηρ,, ΠΘΗΊΘΙΥ͂ 
Β0118, 1. ὑΠ 6 βϑ1ὴ6 ἄδρτθο. 

20. ἡ καὶ καλῶς] “ἅο γοὰ ὑμίηΚ 
[15 15. ἃ ΟΥΓΠΥ ΘΟΠΟΙτιβ]ο 5 ΟΥ {Π8 
ΟἿἹ ΓΠΘΟΙῪ οι] ἤαγα ὈῬθθὴ ἴῃ 5.0 ἢ 
8. ῬΙΘα]Ἰοθμηθηῦ, Π84 ΟἿἿἹ ῬΥΘΠ.185 ὈΘΘῚ 
οογτϑοῦ, ὑπῶὺ 508] 15 ἃ Βϑιτλοτν 1 

21. πάςχειν ἄν] ΤῊβ χτη88. οπιῖὺ ἄν, 
ὙΠΟ. ὨουγΘν ΘΙ ΟΟΟΌΓΒ 1 86 οἰζαϊίοι 
οἵ δορθβθιβ. [Τὺ 15. ΘΟΥ Ά Ὡ]Υ ἢθοθ8- 
ΒΘΙΎ, 51η66 εἰ... ἦν - 1 οὔτ Ργ6- 
τ ῖθ5 δα ὍΘρη οογγροῦ : ψὨΪϊΟῆ 1 ἴθ 

ποῖ, 

94 8---Θὅ Α, ὁ. ΧΙ, ΤιΑΘΟν πτα 
8686 ὑπδῦ ὉΠ6 500] τ]65 {πΠ6 Ὀοάγ, 
οἴὔθῃ ὑπυναυθπρ τ5. ἀθδῖτοθ δα οοῃ- 
ὑΡῸ  ]Ππρ 15. Θθοίοηβ ; ὙΠΟΥΘα5. τγθ 
βαῦν ὑηδὺ 8 ΠΔΥΙΙΏΟΏΥ͂ σου] ποὺ δοῦ 
ἴὴ ΟΡΡΟΒΙ ΠΟ. ὕο 1ΐβ οομβε ιθην 616- 
τηθηΐβ. 5ΟᾺ] ὑμβουθίουθ ὁδηηοῦ Ὅ6 ἃ 
ΠΔΙΤΔΟΏΨ. 

ΤῊ Ιαϑὺ δισυαϊμηθηῦ γϑϑίθ ποῖ πον 
ὍΡΟΙ {88 1468] ΤΠΘΟΥΥ ὩΟΡ ἸΡΟ᾿ {Π6 
ἀοοίσίμθ ὑπδῦ νἱρῦπθ 15 ὨΔΡΤΊΟΙΥ : [Ὁ 

10 

5 

20 
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’ ΧΕΙ. Τί δέ; ἡ δ᾽ ὅς: τῶν ἐν ἀνορώπω πάντων ἔςϑ᾽ ὅ 

τι ἄλλο λέγεια ἄρχειν ἢ ψυχήν, ἄλλως τε καὶ φρόνιμον ; Οὐκ 
ἔγωγε... Πότερον ουγχωροῦςαν τοῖς κατὰ τὸ εὥὗμα παϑήμαςσιν Ἡ 

καὶ ἐναντιουμένην ; λέγω δὲ τὸ τοιόνϑε, ὧς καύματος ἐνόντος 

καὶ δίψους ἐπὶ τοὐναντίον ἕλκειν, τὸ ἡ πίνειν, καὶ πείνης 
. Α Φ ἉΝ ᾺἊ Ὰ Φ Ζ ἈΝ 97 ΗΝ [ »-“ὦἅ . 
ἐνούςεης ἐπὶ τὸ μὴ ἐςσϑίειν, καὶ ἄλλα μυρία που ὁρῶμεν ἐναν-- 

τιουμένην τὴν ψυχὴν τοῖς κατὰ τὸ εὥμα: ἢ οὔ; Πάνυ μὲν 
οὖν. Οὐκοῦν αὖ ὡμολογήςαχλιλεν ἐν τοῖς πρόσθεν “μήποτ᾽ ἂν 
αὐτήν, ἁρμονίαν γε οὖςαν, ἐναντία ἄδειν οἷς ἐπιτείνοιτο καὶ 

χαλῷτο καὶ πάλλοιτο καὶ ἄλλο ὁτιοῦν πάθος πάςχοι ἐκεῖνα ἐξ 
Ὁ ΄ 4. . 5 Ὁ .ς “͵ . “7 9. 5 ο 
ὧν τυγχάνει οὔὖςα, ἀλλ’ ἕἔπεςϑαι ἐκείνοια καὶ οὔποτ᾽ ἂν ἡτγε- 

μονεύειν ; Ὡμολογήςαλλεν, ἔφη: πῶς γὰρ οὔ: Τί οὖν; νῦν 

οὐ πᾶν τοὐναντίον ἡμαῖν φαΐνεται ἐργαζομένη, ἡγεμονεύουςά 
τε ἐκείνων πάντων ἐξ ὧν φηαΐ τις αὐτὴν εἶναι, καὶ ἐναντιου- 

᾿ Φ9΄Ὁ. 7 ͵ νῚ ᾿ Ν ΄ὉΝἋΔ [4 Ἀ ά Υ͂ 

ένη ὀλίγου πάντα ὁιὰ παντὸς τοῦ βίου καὶ ὀεαπόζουςα πάντας 
τρόπους, τὰ μὲν χαλεπώτερον κολάζουσα καὶ χετ᾽ ἀλγηδόνων, 

τά τε κατὰ τὴν γυλιναστικὴν καὶ τὴν ἰατρικήν, τὰ δὲ πραότερον, 
καὶ τὰ χιὲὲν ἀπειλοῦςα, τὰ δὲ πνουϑθετοῦςα, ταῖς ἐπιϑουμίαιε καὶ 

15. ΒΙΤΩΡΙΥ 8. ΘΡΌΘΔΙ ὕο ΘΟΙΉ ΟΠ. 5ΘΏ86. 
Αὐἰβύου θβ νίθνγθ οὐ ὑμ6 βαθ]θοῦ ψ}1}} 
Ὀὲ ἰουμᾶ ἴῃ (6 απύμια 1 Ἰν ὃ 2---Θ. 
Ιῃηὴ {8 Ἰοδύ αἰδίοστιο ᾿ὔμαθηνοβ ὯΘ 
δΡραΘα ϑραϊηϑῦ ΘΥΤΉΟΏΥ, (1) ὑδδῦ 
ἩΒΙΤΩΟΠΥ͂ Ὦδ5. 8 ΟΡρροβῖΐβ, νἱΖ. ἄναρ- 
μοστία, Ὀπῦ 800] π85 πὸ οφρροβῖίθ--- 
8 ΟὈΙΟῺΒ ροένέεο ργώνερήν; (2) ὑδμδῦὺ 
0Ὁμ86 ορροβίία οὗ ἁρμονία σώματος 18 
ἀναρμοστία σώματος: ἴδμα ἀναρ- 
μοστία 15 ἄϊδθοδδβθ, Κη 688, δα ἀ6- 
ουταῖῦγυ, ὑμοιθίοσαθ 6 ἁρμονία 15 
ἢ! ἢ, δὐσοηρίῃ, δηα θϑαῦν ; ΠΟΠ8 
οὗ ψΏΙΟΝ 5. 8501. ὅ8ὅδο. ΒΘΥΏ8 8, 
Τλαΐοσο ἀ68 Αγτβίοίοίθ5 Ὁ. 26. 

8. πότερον ευγχωροῦςαν͵ ΤῺῊΒΘ 
Π1855, 816. ἴῃ ΘΟὨΪΒΙΟΏ. Π6 16. ΟΠ ΔΖ 
οἶγθβ πότερον [συγχωροῦσαν] τοῖς 
κατὰ τὸ σῶμα πάθεσιν ἐναντιουμένην 
[παθήμασι]; ΜΏϊΟΏ, οπθηρ [6 
Ὀγδοκοίβ, 1ῖθ 886 στοϑαϊὴρ οἵ ΒΟ, 
ΟΠ ΔΏΖ ΘΟΠΒΙΔΘΙΒ. ὑῃϑὺ ὕμ 86. ΘΟΙΓΙΒΙΟΙ 
ΘΙ ΌΒΘ Ὀθόϑαβο [Π6 οοργιβὺ γγὰβ θιιΖ2]6α 
ὍΥ 1ῃ6 86 οὗ πότερον ψ 10] ἃ 51ηρ16 
Ἰηἰουσοραῦνθ ΤῊ βϑηΐθηῃοθ, ἃ8. ἢθ 
γ Δα 5 10, ΒΘ61Ὼ8 ἴο 1η6 ΠΟΎΘΥΘΙ 50116- 

δῦ δ; δῃᾷ 1 ἢᾶν χονογίθα 
ἴο {6 ἰοχὺ οἵ Ζ. δὰ δ, Τὰ {π6 
ποχὺ βθηΐθηοθ ὡς εἰ 5 οαπα ἴῃ Β, 
ὡσεὶ ἴπ σΡ. οἷον ἴΒ ἴῃ Ξἰοῦδοιβ 
Δ ΤΩΒΗΥ͂ ἸΏΪΘΙΊΟΡ Τη88. ὡς 5 ἴῃ 
ὍΠ6 ΤηϑΥρΊη οὗ Β, ϑῃ4 νγὰβ δρργονθᾶ 
ὉΥ όμδηζ Ν. Οἱ Ῥ. 160, ὑποιρῃ μ6 
ΠΟΥ͂ ὈγΙηΐβ [ὦσεϊ!]. Κ5'0. δηᾷ Ζ. οἷν 
οἷον. 

ὅ. ἐπὶ τοὐναντίον ἕλκειν] ΟΝ 
Πβορυνδίλο 489 8 10]]. 

8, ἐν τοῖς πρόςϑεν] 93 α. 
ϑα Ζ. ρίνα ἔμπροσθεν. 

9. οἷς ἐπιτείνοιτοΊ] 1... ἐκείνοις ἅ, 
οορηθῦθ δοοιιβαῦνα, ὁ 10 οδ ἢ. ΠΘΥ͂ΘΙ ΟἿΨΘ 
ὃν ΒΟ ΘΟὨΥΑΥΥ͂ ἴο {μ6 ἰθηβίοηβ δηᾶ 
ΤΟΙΑΧΑΙΟΩΒ. ἃηα ὙἹΟγϑύϊουβ δηα 81] 
168 οὔμου οομαϊίοηβ οἵ {Π6 τηϑίθυιδ 5 
ἵγοτῃ Ὑῖοἢ 1 ΔΙ ͵Βθ6Ά.᾽ 

18. ταῖς ἐπιθυλίαιο] ΤΠ6 οοη- 
ΒΟ Οη 185. ἸΒΌΔΙΥ τορταθα 88 
[ΟΠ] ονησ ἀπειλοῦσα ταῦθ ἔπη 
νουθετοῦσα. Ἡοίμάοῦ ὀοΟΙρδΙ 65. 
Ἰβοκγαίθθ Αἄγόορ. 149 ὁ (8 48) δῃὰ 
ΤΠ γϑῖὰθ ἀσαΐηϑέ Απαοϊλαοε ὃ 88, Βαυΐ 
1Ὁ 18. ΒΌΆΓΘΙΥ ναοῦ ὑμαὺ ἐπιθυμίαις 

ὑοῦ. 
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ὀργαῖς καὶ φόβοις ὧς ἄλλη οὖςα ἄλλω πράγματι διαλεγομένη : 
οἷόν που καὶ Ὅμηροοα ἐν Ὀδυοσςείᾳ πεποίηκεν, οὗ λέγει τὸν. 
᾿Οδυςςεέα 

στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε λιύϑθω᾽ 
υ 

τέτλαϑι Θή, κραδίη: καὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἔτλης. 

ἀρ’ οἴει αὐτὸν ταῦτα ποιῆσαι διανοούμενον ὧς ἁρμονίας αὐτῆς 
 οὔεσμα καὶ οἵας ἄγεοϑθαι ὑπὸ τῶν τοῦ εώλχκιατος παοῶν, ἀλλ᾽ οὐχ 

95 

Φὔ] 27 “Ἂ Ἂ ΄.- ἉἉ 97 9 “Ἂ Ἂ οἵας ἄγειν τε ταῦτα καὶ δεεπόζΖειν, καὶ οὔσης αὐτῆς πολὺ θειο- 
τέρου τινὸς πράγματος ἢ καθ᾽ ἁρμονίαν ; Νὴ Δία, ὦ (ώκρατες, 
Φ᾽ δὰ Φ 42] ϑ 97 Φ “Ἢ. Φ ὦ “) .᾽ 

ἔμοιγε δοκεῖ. Οὐκ ἄρα, ὦ ἄριστε, ἡμῖν οὐδαμῇ καλῶς ἔχει 

ψυχὴν ἁρμονίαν τινὰ φάναι εἶναι" οὔτε γὰρ ἄν, ὧς ἔοικεν, 
Ὁμήρῳ θείῳ ποιητῇ ὁμολογοῖεν οὔτε αὐτοὶ ἡμῖν αὐτοῖς. 
Ἔχει οὕτως, ἔφη. 

ΧΕΙν. Εἶεν δή, ἡ δ᾽ ὃς ὁ (ζωκράτης, τὰ μὲν Ἁρμονίας 

κιτλ. ἄοροηᾶβ οὐ. διαλεγομένη, 88 
ΘΟΒ] ΘΙ ΘΥΤΊΔΟΠΘΥ δ κοϑ 10. 

4ά, «στῆϑθοσ ὃὲ πλήξας] Οὐ γ5860}} 
ΧΧ 17. Τῇδ Ῥδββθοθ 156. αποίρα 8180 
ἴῃ. Πορυδίίο 390 ν, 441 Β. 

12, Ὁμήρῳ] Τῃ ὑπ βϑῃιθ ἢ8]}- 
ΒΟΓΙΟΒ. ΙΏΘΉΠΘΙ Ρ]αῦο ῬΥΟΐΘθθθ8 ἴο 
ἰγᾶοβ ῃ6 ἀοοίθμα πάντα ῥεῖ ῬδῸΚ 
1ο Ηοτμδι; Τηοαρίοίιια 1632 Ὁ εἰπὼν 
γὰρ ᾿κεανόν τε θεῶν γένεσιν καὶ 
μητέρα Τηθύν, πάντα εἴρηκεν ἔκγονα 
ῥοῆς τε καὶ κινήσεως. ΟΥ 1δ8 σ. 

θὅ κ---Β, 6. ΧΙ ν. Ἡδνίηρ τι 
αἸβροβθα οἵ ῃ6 ὉΏΘΟΥΥ οἵ ἩδΙΊΏΟΏν, 
ϑοκγαίθβ ῬΊοοθθαβ ἴο α68] νι {ῃ6 
οὈ]θούϊοῃ οὗ Κθῦθβ, ψ θοὴ ἢ6 ἢγχϑύὺ 
τοοδθοὶυα]δίθθ, ΤῈ {πη6 ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡΠΘΙ 18 

. Ὅο 66] ΔΗ ΤΟΒΟΊ8016 οομΠάρηρθ δύ 
15 116 ἴὴ Ηδάθβ Ψ1Π 6 ὑπη6 ΠΔΡΡΙΘΥ 
ΤῸ 818 ἀδνοίϊΐοη ἤο ῬὨΙ]ΟΒΟΡΩΥ οἡ 
ΘΘΥ ἢ, γα τητιϑὺ Ῥίον ὑπδῦ μ6 508] 
15. ΔΡΒοΙ αὔρὶν ᾿παοϑύσιι 1016. Τὺ 18 
ποῦ ΘΠΟΙΡῺ ὑμᾶῦ 8586 15 βίσοῃρ δῃὰ 
ΘΌΘΠΙΚ6, ποὰ ὑμᾶῦὺ ΤῸ ασθθ Ὀθίουθ οἵ 
ΙΣΤ 506 ϑῃη]ογθα 8ὴ 1πἰθ}]Προηῦ οχ- 
Ἰβδίθηθθο. 115 ἀοθθ ποὺ Ῥύονθ Π6Ι 
ἸχητηοΟΥϑ ΠΥ : ὑῃ6 ΥΘΟΡῪ ᾿ΠΟΘΤΏΘΙΟΙ 
1η. ἃ ΌΠΊ8) ὈΟΑΥ͂ ΤΩΔΥ 6 ὑπ6 ἢτρύ 
βυτηρίοτη οἵὁἠἨ ἁ ἁὮθὺ ΘομλἸησ' 580] ἃ 10Ὰ ; 
10 γηδύϊοηβ ποὺ Θῦμ6 5ὴ6 ὉΠαΘΥΡῸ 
ΟἿΘ ΟΥ̓ ἸΏΘΗΥ͂ 500 ἢ ΠΟΘΙ ΔΙΟΙΒ ; 1 

γγ6 οδηηοῦ ΒῃΟΥ ὑπαὺ 58ῃ6 15 δοῦν 
ἸΤΩΡΘΥΊΒΗΘΌ]6, οὐ Πορα οἵ ἃ ἔαξαγθ 
1116 185 νϑῃϊῦ. 

14, τὰ μὲν Ἀρμονίασ] ϑοϊκγαῦβθβ 
ῬΙΑΥΓΆΠΥ ῬΘΥΒΟΏΙῆθθ 6 ΦΠΘΟΡΥ οἵ 
815 ΤΉΘΌδα ἔπθημα 85. Ἡδυηηομπΐα ὑΠ6 
ΤΠ ΘΌδη Πουοΐηθ. ὅθ δᾶ {πτϑαύθηθα 
ὍΠ86 δὐσιυτηθηῦ ἢ ἀοοίσαοίίοῃ, Ὀαΐ 
06 Ῥοιβαδϑινθ ἰοηρτα οὗ Βοκγαύθϑ ἢδ8 
ῬΙΟΡΙ ΙΙθα ἢ6Ρ. Ἠδϑυϊηοηΐα δύ ΠΥ 
ϑιισσοδίθ Κϑάτηοθ, ψο 15. τηϑᾶθ ἴο 
ῬΘΙΒΟΠΙΠΥ π6 οὐ]θούϊοῃ οὐ ἸΚθθεββ. 
Μϑην δα ΠἸΔΥ 6 ]]Οοτιθ ἃἂγα {Π6 ἰπύθ1- 
ῬΥΘύδ 08 Ὑγ]Οἢ σγϑυΐοτιβ οοιητηθηΐα- 
ΤΟΥΒ πᾶν ἰογοθα ἀρορ {815 5΄τΡ16 
ῬΊθο6. οἵ φῬ]θδβϑδηῦσυ, ΜΘ 1] ἃ6- 
ΒΘΥΥΘΘ. ΒΟ ὑγθϑίχηθηῦ. Βα Θυθῃ 
6 ἸΔθουγθα δρϑαχαῦ οἵ ΟἸσταρίο- 
οΓΟΒ. ΘΟΙΏΡΔΙΘΒ. [ΘΟ ΓΘ ΊΓ Βθ ἢ 
{1 Π1Ὲρ' ἃ5 Πα τη Β ὁ ΒΙχΏτη186 ταῦϊο 
ἴδ !]1ον, Οὐδ θῦϊθ αἸΠΠΟΙΠΊΟΙ δα το] η- 
αστη δῦ. ἀαϑιμοΌΎΘτ 08.6118 1118. ἸΧΟΙῚ 
ἤδ6ο τηδηϊΐο ὑγϊυϊα αρροβίηρ 
18 “ταῖϊο’ οἵ Βιχηηλῖαθ δα Ὀδθῃ θα 
ΠἸΙΠΘ5. Τ]ΟΥ6 αἸΠοα] πὴ {μδὺ οἵ 
Κορθβ, ἴο βοτὰ Ὀαὺ Ἡθγηο 8, οου] 
10 βᾶγθ Ὀθθὴ δβϑισῃθᾶ ἢ Ἡοϊμάοχ 
ΒΘΙΏΒΙΌΙΥ 565 “ Ὦ1η0 86 Δ] ΓΘ αὰ {Π|81ὴ 
Οθρθβ τἄρα ΤΉ ὑγϑηβίγο 
Βροηΐβ 886. δα 1 οἤδιεραῦ τηθηΐϊο.". 
ΒΙΟΠαα ΘΏΠΙοίο (ἃ5 1 δὴ 1ηΐονιηθᾶ 
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ἡμῖν τῆς Θηβαϊκῆς ἵλεα πῶς, ὡς ἔοικε, μετρίως γέγονε: τί δὲ 
δὴ τὰ Κάδιιου, ἔφη, ὦ Κέβης, πῶς ἱλασόκερα καὶ τίνι λόγω : 
(Ού οι δοκεῖς, ἔφη ὁ Κέβης, ἐξευρήςειν. τουτονὶ τοῦν τὸν 

λόγον τὸν πρὸς τὴν ἁρμονίαν ϑαυλκιαςστῶς Χιοὶ εἶπες ὡς παρὰ 
ὀόξαν. (ζὉιμμίου τὰρ λέγοντος ὅ τι ἠπόρει, πάνυ ἐθαύμαζον, εἴ 

τι ἕξει τια χρήςαςϑαι τῷ λόγῳ αὐτοῦ: πάνυ μὲν οὖν κοι ἀτόπους 
ἔδοξεν εὐθὺς τὴν πρώτην ἔφοδον οὐ δέξαςϑθαι τοῦ «ςοὔ λόγου. 

ταὐτὰ ὃὴ οὐκ ἂν σαυμάςαιμλι καὶ τὸν τοῦ Κάδμου λόγον εἶ 

Ὦ ῬἮΤαρέ, ἔφη ὁ ζωκράτης, μὴ μέγα λέγε, μή τις ἡμῖν 

ἀλλὰ ὃὴ 

πάοοι. 

βαςκανία περιτρέψῃ τὸν λόγον τὸν μέλλοντα ἔςεςθαι. 

Ὀγ Ὅτ. σβοκβομ) μ614 ὑμαῦ ἵἕλεα ὁοῃ- οδ]βθού. Τῇ ὅτε Ὅδ6 τϑίϑι θα τγὸ τητιϑῦ 
γογ5 με πούϊοῃ οἵ “ δΙΔατηρ ἔασον 1}, 
ἵλαθι Ἠανηρ π6 βϑῖὴμθ βθῆ86 δᾶ- 
ἀγεβθβθα ἴο ἃ ἀθιῦν 85 χαῖρε δαάγεοββρα 
ἴο ἃ Τηοχίϑ! : 815 νίθνν ἢ6. ΒΌΡΡοτίβ 
Ὅν Οἴοοσο ἀ6 παΐμγα ἀθογίνην τὺ 124 
ἀοῖημθ 51 τηδχίτηθ 8115 δϑοὺ ἀθαβ, αὖ 
Ὡ]16 ογαῦϊδ, 11.118. Πογαϊπαπι οαγϊύαϊθ 
ὑθηθδῦαυ, ναϊοαῦ ; αὐ͵α δηλ ΟἸ]ἸΟδ Τὴ 
“ῬΙΌΡΙΓ 8 οὐ ὁ ΓῊΪΒ ΒΘΘΙῚ8. ἴο ΠΊΘ 
ὙΘΥΥ ῬΥΟΡΘΌΪΘ; ἕλαθι οοΥ δ} 15. 8 
ἴοστῃ οἵ ἴϑγθνϑ}] 1ῃ ΤἬΏΘΟΚΥΙ. ΧΥ͂ 149, 
ὙΠ ΟΥΘ μὰ δαγ οῃμθ ΠῸῚ βοῃρ ΜΠ 
ἵλαθι νῦν φίλ᾽ ἔλδωνι, καὶ ἐς νέωτ᾽ 
εὐθυμήσαις. Οὐμραῖθ ΑΡρο]]οηῖτιϑ 
ἩΠοάΐπ5 τν 1773 ἔλατ' ἀριστήων 
μακάρων γένος : ὑπ6 φῬοορὺ 15. ἰακίτιο 
Ιβανα οἵ 15 ἤθύοθθ. [8 Ἰηαοθίορα 
ἴο Ὅν. Φ9ΔοΚϑοθ [Ὁ βοῆδ {ἈΤΌΠΟΥ 
1ΠῸυβὑτούϊουβ ἴσοιηθ ὰῇ6 αΑἀπηπίλοϊοσῃ : 
[86 Ῥοϊπὺ 185 γ͵Ὧὴὰλ1}1 Ῥγτουσῃξ οαὐ 1 
ΧΙ 140: 

τὸν καλὸν ὡς ἰδόμαν ᾿Αρχέστρατον, οὐ μὰ 
τὸν “Ἑρμᾶν 

οὐ καλὸν αὐτὸν ἔφαν " 
ἐδόκει. 

εἶπα, καὶ ἃ Νέμεσίς με συνάρπασε, κεὐθὺς 
ἐκείμαν 

ἐν πυρὶ πᾶς, ὁ δέ μ᾽ ὡς Ζεὺς ἐκεραυνο- 
βόλει. 

τὸν παῖδ᾽ ἱλασόμεσθ᾽, ἢ τὰν θεόν : ἀλλὰ 
θεοῦ μοι 

ἔστιν ὃ παῖς κρέσσων" χαιρέτω ἃ Νέ- 
μεσις. 

οὐ γὰρ ἄγαν 

ὅ. ὅ τι ἠπόρει] ὅο ϑ'οβδῃζ δ8} 
Ἐογθύου. [πᾶν δορά ὅ τι ταδὶ] 
Ὀδοᾶτδο λέγοντος Βθθὴβ ἤο ϑηΐῦ 8 

ὈΥΘΙΒ]δθ : “γ}116 5] }11})185 νγἃ8 Βρ68 Κ- 
ἴῃρ, δὖὺ ὑῃ6 ὑΐϊὴθ ῃ6 νγὰβ βύδύϊπρ Β1Β 
αἸ Πα] γ.᾽ Καθοβ ἀ1Ἰὰ ποῦ ἀρύθθ ψ] ἢ 
[Π6 ὑπθουῪ οἵ 5ΙΤητη1885, ὈπῸ ρ ΡΥ ΠΥ 
αἸα ποῦ 866 18 χὰ} ἴο τοΐαϊο 10. 

10. βαςκανία] “Ἰ65ὺ βομ!θ τ Δ] στ 
Ἰηἤπθηοθ Βμου]α ρα ἴο ὁομ ιβῖοι ΟἿΌΣ 
αἸβοοῦχδο ὑμαῦ 15 ὅο οοτηθ. βασκανία 
ΘΧΡΤΘΒΒ65. ὕπ6 Ῥγθνδ)θηῦ Β.Ρουβ 10 
ὉΠδῦ ον ϑΙ- σου ἤθθηοθ οἢ η8 ρειῦ οὗ 
ἴηϑῖὶ αὐ ἀονγῃ ΟἹ ΠΪπῚ {Π8 τοβϑηῦ- 
τηθηῦ οὗ βιροιυτηϑὴ φόνοθ. Οἷ 
γεῖρ. ᾿ἰοῖ, τὶ 217 δαῦ, 51 αἰύτα Ρ]δοὶ- 
ὕατη ἰδ δυ, Ὀθοοῆδγο ἔποηΐθῃ) (Ἴη- 
δία, π6 ψαϊϊ ποοοαὺ τηδ]α Ἰἰηστιδ 
αῦσσο. Το “τηδ]α ᾿Ἰηρτια᾽ οἵ Οοά- 
ΤᾺΒ γϑηΐβ Τύβ Τ 8166, ποῦ [ἢ ΔΌ1186, 
Ῥαῦ ἴῃ οχίγαγαραηῦ ργϑῖθθ δχοϊίηρ 
ΒΈΡΘΥΏΔΙ τταίῃ. ΤΏ15 ἔθ! ηρ Πδ8 
ἴοπηα 108 τησϑῦ ρογΐθοῦ θα ρχθββίοῃ ἴῃ 
Οὐἰδαγυ τὔρογν ϑοίοδοβ, 6.0. “ ΜΙ δι 116 
1Π6 Ῥοδὺ ΑΥ ἴο οβοᾶρε Ηΐβ ἴτ6 [5, 
ποῦ ὕο βθθῖὴ ἴοο ΡΌΥ. ᾿᾽5668, μἴπ)- 
561}, ὙοπαθΡ ὕνψο ἢϊθθ, τ ἢ ῬαΓΡ]8 
ΠΙτηΒ δηα μ]Ὼ]κ, Βαβ ὁ. {Π6 ροιηρίοῃ- 
Ὁ611 δθονϑ : Κι1]15 θοίῃ.᾽ Ὀ]αΐο, μον- 
ΘΘΙ, ὙΏΘῚ Βρθδκηρ ΒΘΥΙΟΌΒΙν, [15 
ΟΔΡΘ[Ἃ] ἰο γτϑρυάϊαῖθ μ6 ῬΟΡΌΪΔΥ 
πούϊοη οἵ θεῶν φθόνος : οἵ. Τύηναθιις 
29 Εὶ ἀγαθὸς ἢν [36. ὁ τόδε τὸ πᾶν 
ξυνιστάς], ἀγαθῷ δὲ οὐδεὶς περὶ 
οὐδενὸς οὐδέποτε ἐγγίγνεται φθόνος. 
66 ἴοο ηαθάγιιδ 347 α φθόνος γὰρ 
ἔξω θείου χοροῦ ἵσταται. Αὐἱδῖουῦ]θ 
δῖδο ἀθῃῖ88 10, Μοίαρἢ. τ τὶ 9888 9, 
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ταῦτα μὲν τῷ θεῷ μελήςει, ἡμεῖς δὲ Ὁκμηρικῶς ἐγγὺς ἰόντες 
΄ 2. 97 ΄ 9; Ἃ δ χἉ Ἂν ““Ἅ 

πειρώμεοθα εἰ ἄρα τι λέγειο. ἔςτι δὲ δὴ τὸ κεφάλαιον ΟὖΝ ΖΗΤΕῖΙ͂(᾽ 

ἀξιοῖς ἐπιδειχϑοῆναι ἡμαῶν τὴν ψυχὴν ἀνώλεθρόν τε καὶ ἀθάνα- 

ΤΟΝ οὖςαν, εἶ φιλόεοοφος ἀνὴρ μέλλων ἀποθανεῖςθαι, ϑαρρῶν τε 

καὶ ἡγούμενος ἀποθανὼν ἐκεῖ εὖ πράξειν διαφερόντως ἢ εἰ ἐν 

ἄλλῳ βίῳ βιοὺς ἐτελεύτα, μὴ ἀνόητόν τε καὶ ἡλίϑιον ϑάρεοος 

ϑαρρήςει. τὸ δὲ ἀποφαίνειν ὅτι ἰεχυρόν τί ἐςτὶν ἧ ψυχὴ καὶ 
θεοειδὲς καὶ ΗΝ ἔτι πρότερον, πρὶν ἥμλθς ἀνορώπους Γενέςθαι, 
οὐδὲν κωλύειν φὴς πάντα ταῦτα μηνύειν ἀθαναςσίαν χικὲν «μή, 
ὅτι δὲ πολυχρόνιόν τέ ἐςτὶν ψυχὴ καὶ ἣν που πρότερον ἀμέή- 

8, ΄ Νν “97 Ν 97 ν, 5 " 9 Ὰ 
ΧΑΝΟΝ ὅςον χρόνον καὶ ἔδει τε καὶ ἔπραττεν πολλὰ ἄἅττα᾽ ἀλλὰ 

Γὰρ οὐδέν τι μᾶλλον ἣν ἀθάνατον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ εἰς ἀν- 

ϑρώπου εῶμα ἐλϑοεῖν ἀρχὴ ἦν αὐτῇ ὀλέϑορου, ὥςπερ νόςος“ καὶ 

ταλαιποορουκιένη τε δὴ Τοῦτον τὸν βίον Ζῴη καὶ τελευτῶςά Γε 
Φ ΄ 4 : ,’ Φ Υ 4 Ἃ [4 ͵΄ 

ἐν τῷ καλουμένωο Θανάτῳ ἀπολλύοιτο. διαφέρει ὃὲ δή, φεί, 
Φ Ἃ 4 ΘΖ | μὴ [οῚ 97 .- 97 Υ͂ 7 ἊἋ οὐδὲν εἴτε ἅπαξ -εἷἰς εὥμα ἔρχεται εἴτε πολλάκις, πρός Γε τὸ 

ἕκαστον ἥμχῶν φοβεῖσθαι: προςήκει Γὰρ φοβεῖσθαι, εἰ χαὴ ἀνόητος 
καὴ εἰδότι μηδὲ ἔχοντι λόγον διδόναι, ὡς ἀθάνατόν ἐςετι. εἴη, τῷ 

ἄττα ἐετὶν οἶμαι, ὦ Κέβηο, ἃ λέτγειε: καὶ ἐξεπίτηδες τοιαῦτ᾽ 

15. Ἰοῃρ- νοα, οὐο’ Τηδὺ 18. ἴο 58Υ, 
Κοροβ ἀοαϑ ποὺ οὐ͵]θοῦ ἤο [Π6 τϑᾶβοῃ- 
ἴῃς οἵ Βοκγαῖθβ, 580 ἴδ: δ8. 1Ὁ ΙΏΘΙΟΙΥ 

ἡμῖν ἴ6 ἩοίηδοΥΡβ οοΥγθοῦοη. ΤῸΓ 
ἡμῶν, ὙΨ1Οἢ Β6618 ἴοο [81 τοιηουθα 
ἔγοια τὸν λόγον. 

ἔςεσθαι δβθθῶβ ϑυϑρίοίουαδβ, 8η4ὀ ϑβῃονβ ὑπαῦ [Π6 500] 18 ΨΟΡΥ͂ ἄσταθ ]6 ; 
15. Ὀσϑοκοίθα Ὀγ ϑοθδηζ. ΑΒ 1 βᾶθ Ῥαΐ 1ὖ 185 ΠΟῺ6. ὕΠ 8 ΘΔΙΡΟΙ ἴο ΒΟ Ωρ 

{πδύ 5816 15 1τητηοτίδ. 
18, ἀρχὴ ἣν αὐτῇ ὀλέθρου] Κοῦ68 

α1ὰ ποῦ Ῥαΐ 10 αα108 ἴῃ [115 Ψ8. ; 8ο- 

ΒΙΤΟΙΡ 118. ΒΡ ρου, Βονονοῦ, 1 ἢν 

τοίαϊπθα 16. λέγεσθαι 885 ΠϑΙά]γ 
ΘΏΥ͂ ΘΙ ΠΟΥΌΥ. 

1. Ὁμηρικῶς] Ῥγο Οἀθαάθθ Κύϑύθβ διη} ]1ῆ65 Π18 ΘΧ ΡΥ βδίοῃ. ἴῃ 88 
ΤΡ ὑτγδηβίαίθθ, “85. ΗΒ Α πονεῖν αὐτὴν ἐν ταῖς πολλαῖς 

Ἰὴ Πογοθ ἀο᾽: ποῦ, ἃβΒ Υ̓ΔΡΏΘΙ, 
ἩΙΆΘΥΟ ῬΏχϑβθ. 

4, εἰ φιλόεοφος ἀνήρ] Νοῖΐε ὑμαὺ 
Ῥ]αΐο ομθθ ΙΏΟΤ6 ΟΒΙΘΙ]]Υ ΤΉΔΥ ΚΒ 0ῃ6 
Ῥτοοῦ οἵ ᾿τημλουύθ 1} 88. ΠΙΘΤΘΙΥ Βαὺ- 
οχατϊηδύθ ἴο {1.15 τηϑίη ὑ 6818. 

ὅ. ἐν ἄλλῳ βίῳ] 4. ἐν βίῳ μὴ 
φιλοσόφφ. 

7. τὸ δὲ ἀποφαίνειν] “Ὀαὺ ἃ 
ἔου Ῥύονίηρ' [μᾶὺ {Π6 501] 15. ἃ βίσοηρ 
84 σοῦ] κα Τῃῖηρ, αμα ὑπδὺ 8516 οχ- 
ἰδύθα οὐθὴ Ὀθίουθ ψ ὙΟΙΘ ΟῚ 88 
τηρ1ι---[ἤθγθ 15. πούμιησ, γοὰ 880, ἴο 
ῬΙδυθηῦ 811 ὑῃ18 ποτ βπονιηρ, ποῦ 
1Ἰηἀρθρα 6. Ἰτητηουία!ύγ, θα ὑμαὖ 586 

γενέσεσι. 
14. ζῴη] Τῇῆβ οβϑδηρθ οὗ τηοοᾶ 18 

ΤΟΙ ν ἀπαοιβίοοα 1 τγα ὑγϑηβίου ἐῃ6 
ΨΟΣαΒ ΠΌΤ Τϑροῦ θα ἴο ἀἰτϑοῦ ΒΡΘΘΟΙ. 
ΤῈ6 ὕνο ἱτηρογίβοίβ σου] πϑύθγα!]ν 
6 υϑοά ὈΥ ζϑῦθβ ἴῃ τηδκίηρ ἢΪ8 
βία θιηθηῦ : “ΤῸ 811 ΨΟΌΣΪ ΤΘΔΒΟΙΪΏρΡ, 
58η6 γγᾶθ ὭΟΩΘ ᾧῃθ ΤΟΥ ἸπηοΥα] ἢ 
(ἣν --ἦν ἄρα) ; “86 ποι ηδύϊοη νγἃβ 
{86 ὈδρΊηΐηρ οὗ ΠΟΡ αἰ] βθοϊαδοη ἢ: 
116 [η6 ὕνγο ορίϑυῖνοθ ϑγοι]α 1 ἢ15 
τηοαθῃ 6 Ῥγββθηῦ ᾿παϊοδίνα ; ᾧῦ) δά 
ἀπόλλυται. Α5 Αδβῦ 8608, {π6 οοῃ- 
βύγαοὔοη. ΤΌ]]οννΒ ὅτε: οὗ 96 Β, ἜΏΘΙΘ 
ὅτι 15. ὭΘΥΘΙ ϑούιδ!]ΠΥ ΘΧΡΓΡΘββθά. 

Ιο 

15 
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πολλάκις ἀναλαμβάνω, ἵνα μή τι διαφύγῃ ἡμιᾶς, εἴ τέ τι 
βούλει, προοϑῆς ἢ ἀφέλμα. καὶ ὁ Κέβης, ᾿Αλλ’ οὐδὲν ἔγωγε ἐν 

τῷ παρόντι, ἔφη, οὔτε ἀφελεῖν οὔτε προςθεῖναι δέοχαι ἔστι δὲ 

ταῦτα ἃ λέγω. 
ΧΙΝ. Ὁ οὖν (ωκράτηςα ευχνὸν χρόνον ἐπιεαχὼν καὶ πρὸς 

Φ “ν᾿ ΄ 9 “ | .ὔ᾽» 2 ΄ 
ἑαυτόν τι εοκεψάμενοο, Οὐ φαῦλον πρᾶγμα, ἔφη, ὦ Κέβης, 

ζητεῖς" ὅλως γὰρ ὃεῖ περὶ τενέςεως καὶ φοορᾶς τὴν αἰτίαν 
ὀιαπραγαατεύςασθαι. ἐγὼ οὖν ςοι δίειαι περὶ αὐτῶν, ἐὰν βούλῃ, 

ἦ κι .Ὶ ΄ 9, 957 4 ’ Ζ “Ὁ, οχ 

Τα ΤΕ εὐαα Πάθη" ἐἘπεΉεῖτα ΟαἷννΝ ΤῚ (Ἷοοἱ ΧΡΗΟΧΟΝ ΦΟΑΪΙΝΗΤΟ6,Ι ὧΝ Οδν 

1. πολλάκιαο ἀναλαμβάνου] ΤῊ]5 
ΘΧΟΘΠ16. ΟΔ16 ἢ ῬΙΘΡδε παρ [6 Ἰηαϊοῦ- 
τηϑηὖ ΒΟ 5. ἴο ΤΟ] ηα ἊΒ οὗ ὑπ6 ν]ΐα] 
Ἰπηροχίϑηοθ οἵ ὑμ86 ὀομιϊηρ ΒΓΌΡΟΊΘ. 
ΑἸ] μᾶὰῦὺ Ῥγθοθάθβθ Ὧ88 Ὀβθθὴ, 80. ἴο 
5068 Κ, ΙΏ6 16 βΚΙστ Ἰβῃῖηο : ἔσοιῃ 15 
Ῥοϊηῦ ὕμ6 ταδί Ὀδύν]6 Ῥϑρίηβ; {88 
8016 βἰσθηρίῃ οἵ ὑπ 1468] ὑΠΘΟΥΥ͂ 
τοῦδ Ὀ6 γνυὺ ἰοχίῃ ἴο βθοῖτθ {ῃ8 
ψΙΟΟΥΥ. 
9 π΄---97 Β, 6. Χ]ν. Τ5 ἀθιηδηαβ 

8 Ἰηνοδιρανοι. ᾿Ἰηὔο ὕΠπ6 οδβοθ οὗ 
σοί 0 ἃ ἄθοαν, Οἢ. ΨΥ Β]Οἢ 51|0- 
76οῦ οκταίθθ ῬυΌροῦθθ ὕο γϑίαίθ Ὦ]8 
ΟΥ̓ΤΏ ΘΧΡΘΙΘη665. [Ι͂ἢ 815 γομΐῃ 6 
νγὰϑ ΒΙΤΟΠΡΊΥ ἰδβοϊηδίθα Ὁ Ὁπ6 οἱὰ 
ῬὮΏγΒΙοα] ῬΒΙΠΟΒΟΡΏν ; 86 ἱπασϊγορᾶ 
ΠΟ ο ποὺ 8ῃα ὁ0]18 ψοῦθ {8 
ὨΠΊΨΘΙΒδΙ σοηογαύνγα ΤΌΥΟΘΒ ; ΠΘΌΠΘΡ 
μ86 Ὀ]οοᾶ τοῖα ὑπ βοῦσοθ οἵ 1η06]]1- 
σθη66, Οὐ ἢ͵Τ6, ΟΥ 811, ΟΥ ὅπ Ὀγϑίῃ. 
Βαυύ ΠμΔΠ]ν Π6 οδηλθ ο ὑπ ΘΟΠΟΙ ΒΊΟΝ. 
ὑμπᾶὰῦ 6 δὰ τὸ δρπα8 ἴῸΥ βοῇ 
ΒΡΘΟΌΪ]ϊοη5, δ8ηα ουθ ἰοϑύ Ὦ15. Τα] ἢ 
ἴῃ ὑμα Κπον]θασθ ἢ6 Ὀοθΐουθ βαρροββα 
ἰτηβ6 1 ἴο Ῥοββθθθ. ΒΌΥΤΩΘΥΪΥ Π6 
φοϑῦβα σοι ουίδ ον 1ῃ. ὑπ6 Ὀ6]16Γ πδ 
οαίηρ δα αὐ κίησ σοῦ ὑΠ6 οδτιβθ 
οὗ στονίῃ ; ποῦ α1α Π6 βῃΙΠΚ το μὰ 
βαστηρσ [Πδὺ ΟΠ6 Τῆ81) γγῶβ 8.161" {81 
8ΠΟΥΠ ΠΟΥ ΟΥ̓ ὑπ6 Ποϑᾶ, δῃηαὰ {πμδύ ἔθη 
816 ἸΏΟ18 ὑπϑη οἱρηῦ ὑθοϑτῖβα οὗἨ {Π6 
δα αϊθοη οἵ ὑσσο. Βυῦὺ ποὺ δ οαημοῦ 
ΒΔ ΟΙΒΓΥ ΒΙΤΉΒ861} ὑπδὺ ὑπ6 τηθτα Ἰυχῦδ- 
Ῥοβιοη οἵ βϑρϑύδίθ ὑθϊῦβ 15. ἃ 50Π- 
οἰδηῦ οϑαβθ [Ὁ ὑμῖν Ῥϑίηρ ὕγο ; 8}} 
π6 1685 Ῥθοϑβθ π6 βϑῖὴθ Ὑϑβα]Ὁ 15 

Ῥιοάποθα ὈΥ 088 ῬυθΟΙβΘΙΥ ορΡοβιΐθ 
ῬΙΟΟΘΑ͂Β Οἱ αἸνΊΒΊΟ ; ΠΟΙ 8) Π6 ΘΥ̓6 
1611 ὩΣ ΟὯ6 15 οῃ8 ; Ὀαῦ 6 15 Τογοθα 
ἴο τα]θοῦ {6 Ῥθγϑιοαὶ τηθύμοα ἃ 
δ οσαϊηρ πο τθὰ] ὀχρίδηδύϊομ οἵ δῃγ- 
ὑμτηρ. 

7. ὅλως γάρ] Τῇις ἀπορία οἵ 
ΚΘΡ68 ΠΘΟΘΘΘΔΙΠΥ ταῖβθθ 0Π6 απϑϑίϊοι 
Ῥιορουῃαρα ἴῃ Τήηναθιβ 27 ἃ τί τὸ 
ὃν ἀεὶ γένεσιν δὲ οὐκ ἔχον, καὶ τί τὸ 
γιγνόμενον μὲν ὃν δὲ οὐδέποτε; ΤῊΘ 
Ἰτητηου δ ῦν οὗἨ {Π6 80] οι ΟὨΪΥ Ὀ6 
ῬΙονθα ὍΥ͂ τηθϑὴβ οἵ ῃ86 ῬΏΘΟΥΥ οἵ 
146 85; δ8η ἃ ἴῃ οΥ̓Θ ῃπδὺ γγὙὲ ΤηδΥ͂ 
ἴΠΠν πἀηάἀογβίδηα [η6 Ῥϑαυηρ οὗ ὑμδῦ 
ΛΏΘΟΥΥ, ἰὖ 156 φαῦὺ ἴῃ 5η81:}0 οοῃίχαθϑὺ 
γΙ ἢ {Π6 αἰτίαι οὗ ῥγανίοιιβ ῬΡΒ1]οβο- 
ῬὮ1Θ8. 

9. τά τε ἐμὰ πάθη] Τῦ 85 Ὀθθῃ 
τηϑιηὐδϊηθα ὑμδὺ τχα ἤᾶνα ΠΘΙῈ ἃ ῬΊθοΘ 
οὗ δοῦτιδὶ ᾿ιϑύουυ ; ὑπαῦὺ ὑμ6 τηθηΐϑὶ 
αἀθνθιοριηθαὺ οἵ {88 τϑϑ] ϑοκυδύθθ 15 
ὮΘΥΘ αἀθβοῦροα,. ΤΠ 15, ΒΟΥΤΘΥΘΙ, 
ΠΙΡΉΪΥ Ἰτηρυ 816. ῆα Κπονν ἕλοι 
ΧΟΒΟΡΒΟΩ (Δήφην. τ  11---Ἰ δ) {Πῶὖ 
ΘΟΚταύθβ δα ὑπ6 αἰχτηοθῦ ἀϊδίδϑίθ [ῸΣ 
ῬὮΏΨΒΙΟΔΙ ΒρΘου] ὐϊοη. ; ΠΟΙ ο65 Χοῃὸ- 
ῬΏΟΙ 58.0.0 Οὴ6 ψοΣα  Ὠ]Οἢ 1θϑαβ ὰΒ ἴο 
ΒΌΆΡΡΟΒΘ ὑ}18 νγὰϑ {π6 τ ϑα]ῦ οἵ {ριιὺ- 
1685 βῦπαγ. ΘΌΘΝ 1Π 6 Ὁ11165 τηαδῦ ἤᾶγ6 
Ὀθθη Δἰνγαῦβ δ]ῖθη. ἰο {6 ΒΟ ΠΡῚΥ 
ῬΥϑοῦϊοϑ] σθηϊὰ8 οἵ δοκταύθα. ῬΡ]αῖο 
ΤΥ ὯΘ ΤΊΘΙΘΙΥ ἀΘβουῚ ίηρ 1. 105 ΚᾺΡ- 
Ῥοβοά οἴΐβοῦ οῃ 8ὴ 1παϊνιατδὶ! τιμᾶ 
ἴη6 αδνϑίοριηθηῦ οἵ ῬἘ])ΟΘΟΡΩΥ ἰο 
1ῃ86 ΠΘΟΥΥ οὗ 1ᾶ685 ; Ῥαῦ 1 15. ποῦ 
ἸΠΥΡΟΒΒΙ16. ὑπαῦ 6 15 τϑοοπηθηρ 15 

οὔ 
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λέγω, πρὸς τὴν πειθὼ περὶ ὧν ἂν λέγης χρήςει. 

"Ἄκουε τοίνυν ὥς ἐροῦντος. ἔφη ὁ Κέβης, βούλομαί γε. 

ΦΑΙΔΩΝ 87 

᾿Αλλὰ «μήν, 

ἐγὼ 

γάρ, ἔφη, ὦ Κέβης, νέος ὧν ϑαυμαστῶς ὧς ἐπεθύχμηςα ταύτης 
»»ΝἮἍἌ ͵ θι ἊἋ ἊΝ ΙΝ ’ἤ’ [2 7 

τῆς ςοφίας, ἣν ὃὴ καλοῦσι περὶ φύςεως ἱστορίαν. 
φ 7 ΝῊ “7 Φ 7 ᾿ " 7΄ Ζ 

εἰδέναι τὰς αἰτίας ἑκάστου, ὁιὰ τί Γίγνεται ἐδόκει εἶναι. 

καὶ διὰ τί 

Γάρ λλοὶ 

ἕκαστον 

ἐμαυτὸν 

ἀπόλλυται καὶ 

ἄνω κάτω μετέβαλλον «κοπῶν τὰ τοιάδε, ἀρ᾽ ἐπειδὰν 

ὑπερήφανος 

ὁιὰ τί ἔστι" καὶ πολλάκις 

τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν ςηπεδόνα τινὰ λάβη, ὥς τινες ἔλεγον, 
τότε ὃὴ. τὰ Ζῷα ευντρέφεται: καὶ πότερον τὸ αἷμά ἐςτιν ᾧ 

φΘ 

φρονοῦμεν, ἢ ὁ ἀὴρ ἢ τὸ πῦρ, ἢ τούτων μὲν οὐδέν, ὁ δ᾽ 

ΟὟ ΘΧΡΘΙΘμοθ. Νούμϊηρ οδη Ὁ6 
ΤΏΟΥΘ ῬΥΟΡΘΌ]6 ὑθδη δῦ ἃ τϊηα 80 
Ἰηβαῦθ ον ἐῃιγϑύησ [Ὁ Κπον]θαρθ 
Βηοα]α ἢϑνθ δἰγθδαν βουρῃύ 10 {ΠΤ} 
ΘΥΘΙῪ ΘΧΙΒΌΠΩΡ ΒΟΤ1ῸΘ, 8η6 ΛΠδὺ ΜΉΘ. 
ἢ τηϑὺ ϑοκγδαίθθ 18. αἰβδρροϊηὐχηθηῦ 
ἴῃ 811 βου α [αϑὺ ΡῈ Ἰϑδάϊτρ Ὠἶτα τὸ 
ῬΆΠ]ΟΒΟΡΪο βοθρυϊοϊθιη. Βαῦ 1ῃ. ὑΠ6 
ἰδοὸκ οἵ αἰτθοῦ βνιάθηοα 1ὖ ου]α Ρ6 
ΤΟΒῊ ἤο ΒΡ 81 Ῥοβι ν 6 ]γ. 

1, ὧν ἂν λέγμε! ἐθὼ νι μδύονοι 
γοΟὰ ΙΏΔΥ ἤϑγθ ἴο β80 86" θα ]ηρ 
ΤΥ ΤΌΡΙγ. ὧν λέγεις του] τοῖον τὸ 
ὕπ6 οὐϑύθιηθηῦ δ γοδαν πλδθ ὈΥ ΚοΡα5; 
θπῦ {}15 85 1655 τη5. δα ΠοΥΙΥ. 

8, τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν] 
ΤῊ15 νγὰβ Π61α ὈΥ βϑνθραὶ ῬὈΒΙ1]οβο- 
Ῥῆθιβθ, ἢχϑῦ ῬϑυθδΡρ5. ΟΥ̓ ΔΒΔΧΙΠ8- 
ἄτοβ, οἵ οβθα ἄπειρον, δοοονάϊηρσ ἴο 
ΡΙαύδγοῃ δα Θύορθοαβ, ὑμ6 ἢχϑὺ ἀ6- 
ΤΘΡΙΏΙΔΓ]ΟΠΒ ὙΚΕΧΘ ὕΠ686, ΘΙΤΏΡ]1ΟΙτΙ5 
ΔΑΒΙΡΏΒ ὅο Ὠΐτηὴ οὔπο ἐναντιότητες 
δΙ ΘῊΡ ῃ6 ἢγϑῦ αδύθυ τ] δ] ΟΠ8, ΒΈ ΘΟ ἢ 
ἃ8. ξηρὸν δμᾷ ὑγρόν. Τὸ Απαχασογὰβ 
0018. ΟἸΔΒΒΙ Ποδοη 15 δὐθαΐοα ὉΥ 
ΤΠΘορχδδῦοβ ὧδ 8θηϑν ὅ9 ; δηα ἴο 
Αὐομϑίδοθ ΟΥ̓ ὈΙοσθηθθ ΓΘ 5 1 
16. ΟὈὐΙηραῖο Αὐϊβϑύου]θ ἀθ φότ. οἱ 
6ΟΥΥ. 1 1ὶ 9290 94 θερμὸν δὲ καὶ ψυ- 
χρὸν καὶ ὑγρὸν καὶ ξηρὸν τὰ μὲν τῷ 
ποιητικὰ εἶναι τὰ δὲ τῷ παθητικὰ 

λέγεται. ϑοβδῃζ οἴνθθ τὸ θερμὸν 
[καὶ ψυχρόνΊ. 

«Ηπεϑόνα)] “Ἕἰδυτηθηΐαίίοη. ΤΠ6 
σηπεδὼν ψου]ᾶ ἰακο ρ͵δοε ὈΥ {86 
ϑοίζοῃ. οὗ θερμόν, οἴ, Αὐἰϑύου]6 ἀό σθη. 

αγΐηι. ν ἵν 7840 6 γίνεται δὲ σῆψις 
διὰ θερμότητος μὲν πᾶσα, οὐ τῆς 

συμφύτου δέ. ΑἸβο Μεϊοονοϊορίοι 
ΤΥ ] 8185 16 σῆψις δ᾽ ἐστὶ φθορὰ τῆς 
ἐν ἑκάστῳ ὑγρῷ οἰκείας καὶ κατὰ 
φύσιν θερμότητος" αὕτη δ᾽ ἔστιν 
ἢ τοῦ περιέχοντος. ΤΘΟΟΙ ΡΟΝ [100 
οὗ τηϑύϊθυ 10: ὁπ ἴουτὴ τητιϑῦ Ῥγθοθᾶθ 
108 ΤΘΟΟΙΡΟΒΙ ΟῚ. 1ῃ 8ηΟὗΠΘΥ. 

9. τὸ αἷμα] ὅεὲ6 Ἐπρβάοκ]θα 
91 (Καγϑίθῃλ): 

αἵματος ἐν πελάγεσσι τεθραμμένη ἀμφι- 
θροῶντος, 

Τῇ τε νόημα μάλιστα κυκλίσκεται ἀν- 
θρώποισιν " 

αἷμα γὰρ ἀνθρώποις περικάρδιόν ἐστι 
νόημα. 

Οὐμραθ ίοο {88 ἨἩΗπἸρροκγδίβδῃ 
ἰχθαίϊβα περὶ νούσων ῬΟΟΚ τ (Κάμπη 
γῸ]. 1 Ῥ. 309) τὸ αἷμα τὸ ἐν ἀνθρώπῳ 
πλεῖστον συμβάλλεται μέρος συνέ- 
σιος᾽ ἔνιοι δὲ λέγουσι τὸ πᾶν. ΤΠ 
ΒΒΙῺ 8. ΨΊΘΥ 15 ΤΩ ΠΟΙ 66 ΟΥ̓ ΤΟ ΘΓ] 5 
Π| 48, ψιπουῦ Ὀοῖηρ Δοϑίρηθα ἴο δη 
ῬΑΥΠΟυ 8. ΘΟ ΠΟΥ : “οὖ 8586. β0Ὶγ6 
ΦΆΤ δία ΒΒΏΡΊ]η18 6886. 
ΑΥ]βύου]α ἀθ απΐηνα τ τ 406" ὅ οἷνοϑ 
ἸΚΥΙΡΙ85 85 [8 ἘΡΠΟΙἄοῚ οἵ 0815 ΤΏΘΟΓΥ : 
ἕτεροι δ᾽ αἷμα, ὥσπερ Κριτίας, τὸ 
αἰσθάνεσθαι ψυχῆς οἰκειότατον ὑπο- 
λαμβάνοντες, τοῦτο δ᾽ ὑπάρχειν διὰ 
τὴν τοῦ αἵματος φύσιν. 

10. ὁ ἀήρ] ΤῊΪϊ ἴοο νγᾶὰβ {86 
ὙΙΘῸῪ οὗἨ τοῦθ πϑη οὔθ ῬΒΠΠΟΒΟΡΙΘΙ. 
ΑΙΥ ψὰβ ὑπ ἀρχὴ οἵ ΑἸΠΔΧΙΙΏΘΠΘΒ. 
ιοσθῆθθ οὐ Αρο]]οηϊα βαϊᾶὰ {Π6 

1Ιο 
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ἐγκέφαλός ἐςτιν ὁ τὰς αἰεϑήςεια παρέχων τοῦ ἀκούειν καὶ ὁρᾶν: 
καὶ ὀςφραίνεςοαι, ἐκ τούτων δὲ γίγνοιτο ανήμη καὶ δόξα, ἐκ δὲ 
αὐνήμης καὶ δόξης λαβούεης. τὸ ἠρεμεῖν κατὰ ταὐτὰ γίγνεςθαι 
ἐπιστήμην." καὶ αὖ τούτων τὰς φϑορὰς σκοπῶν, καὶ τὰ περὶ τὸν 

οὐρανὸν καὶ τὴν ΤῊΝ πάθη, τελευτῶν οὕτως ἐμαυτῷ ἔδοξα 

ΒΟ] νγὰβ ΟΥΥ Ποῦ δἷῦ; 88 ἴῃ 8 ῬΆβ6- 
δΟ6 χυοίοα ὈΥ Β ΩΡ] οἷ α8, καὶ πάν- 
των τῶν ζῴων δὲ ἡ ψυχὴ τὸ αὐτό 
ἔστιν, ἀὴρ θερμότερος μὲν τοῦ ἔξω, 
ἐν ᾧ εἰμέν, τοῦ μέντοι παρὰ τοῦ 
ἠελίου πολλὸν ψυχρότερος : ϑηα 
ΘΟ Δ 1. ἄνθρωπος γὰρ καὶ τὰ ἄλλα 
ζῷα ἀναπνέοντα ζώει τῷ ἀέρι, καὶ 
τοῦτο αὐτοῖσι καὶ ψυχή ἐστι καὶ 
νόησις. Οἵ, ΤΒΘοργαβίοβ ἀὯ6. ϑ8θη8ι 
99---48. | 

τὸ πῦρ] ΤῊ νγ85 μ618 Ὀγ Ηδι8- 
ΚΙοιύοβ, ψὰο σομϑιάοσθα {86 βοὰ] 885 
ἃ ξηρὰ ἀναθυμίασις. ΟἿ, Αγὐὶδῦ, ἀθ 
απΐηια τ 11. 

ὁ ὃ᾽ ἐγκέφαλος] [Ιὺ 15 ΥΘΙῪ 
ἀουθύα] ὑο σγυβοτα {815 ἀοούτίπθ τασϑῦ 
6 δϑβϑίρῃβα. ῬΟΒΒΙΌΙΪΥ 1ὖ νγᾶβ ΤΏΘΥΘΙΥ͂ 
ἃ ῬΟΡυΪΔ’ ΟΡΙΠοη, ἃ8β ὙΥ γυθθη δ οι 
Ὁ Κα. Τῦ 85 Ὅθθῃ δϑουι θα ὕο ὑῃ8 
ῬυΟΔρΡΌΓΡΘΔΏ8 ; Ἀπύῦ 0818 Υοϑύβ ΟΠ] ΟῊ 
ὃ 5ὑαϊθιηθηῦ οἵ Ῥιοσθῆθθ ΠιϑΟΡ 18 
(νι 830), ψ ΙΟὴ 88 ἃ ΒΒΌΙΟΙΟΌΒΙΥ 
Ῥοβῦ-]ύομϊο δΡΡθασθηθθ. Ἐν. ΗἸγΖΒΙ 
(Πογηνθ8, νο]. ΧΙ Ὁ. 240) δμαάθανουχβ 
ἴο ὕγχϑοα 1 ἴο ΑἸΚιηδίοῃ οἵ Καοίοῃϑβ ; 
θαῦ 815 δυϊάθηοθ Βαγαϊν ϑυηοιηίβ ἴο 
Ῥιοοῖ. ΤΠρορῃγχαβίοβ ἀθ 8θηϑν 206 
ἄοοθβ ἰηἄθθα 588.) οἵ ἴτὴ ὑμαῦ [8 
δἰ Πγτηθᾶ ἁπάσας τὰς αἰσθήσεις συν- 
ηρτῆσθαΐ πως πρὸς τὸν ἐγκέφαλον, 
Ὀυὺ {πΠ18 15 ποῦ ΨΕΥΥ͂ ἀοἤηϊίθ. Τ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ΟὈΒΟΡγΘα πδύῦ {Π8 ὈΓΔΙΏ. 15 
ποῦ ᾧ φρονοῦμεν, Ἠαὺ ὁ τὰς αἰσθήσεις 
παρέχων : δια μα νἱον οὗ Η!Ρρο- 
Κυδύθβ 15. ποὺ ἴα οἱ 815. [1ὲὴ ἃ 
Ῥαβθᾶσα αὐοίϊοά ὮΥ Ἠοϊπαονῖ, ἀθ 
ΠΊΟΥ͂Ο 80 ΟΥῸ 17, ἢ6 δ ΥΒ οὗ [ΠΘ Ὀγδΐῃ, 
οὗτος γὰρ ἡμῖν ἐστὶ τῶν ἀπὸ τοῦ 
ἠέρος γενομένων. ἑρμηνεύς, ἣν. ὑγιαί: 

γὼν τυγχάνῃ: τὴν δὲ φρόνησιν αὐτῷ 
ὁ ἀὴρ παρέχεται. ΤΊτβ Ἡ!ΡΡοκταΐθϑβ 

ΤΩΘΥ ὯΘ 58]ἃ ἴο ἤδνα Ππο]ἃ ῃμϑῦ 81} 15 
ᾧ φρονοῦμεν ἀπ {πΠ6 Ὀγδίηῃ 15 ὁ τὰς 
αἰσθήσεις παρέχων. 5.11] 885. {16 
Ῥυδῖῃ 18 Ἰηἰτοα 066 88 δῇ Δ᾽ ΓΘΥΏδΕν 6 
ἴο 811, πιοῦ 85 ΒΡ ]θπιθὐαυγ, ῬΓΟΡΔΌΙΥ 
ὯΟ ΒΌΘΟΙΔΙ] τοΐουθηοα ἠὸ ΗΠ ΡΡοΟΚτδῦαβ 
ἶθΒ Ιηὐδηαθα. Ῥ]αύοβ οὐ ΥἹΟῚ [15 
ὑμαῦ [6 Ὀγσαῖη δηὰ 5Ρ011)8ἃ1} ὨΙΔΥΤΟΥ͂ 
ἴοντα ὑῃ8 τῃθαάϊπιτῃ ὑτοῸρἢ Β]Οἢ {ῃ6 
Β0Ὰ] δοίβ. οἡ ῃθ Ὀοάγ: Ἵ7γηναθιβ 18 
Ο, Ὁ. ἘῸΥ [Π6 ῬΥοοθθΒ οἵ ρτον ἢ 866 
Τιυηναθιι8 80 Ὁ [0]]. 

8, λαβούςης τὸ -ἤρεμεῖν) σι 
Μόπο 917 Ἐ καὶ γὰρ αἱ δόξαι αἱ ἀλὴη- 
θεῖς, ὅσον μὲν ἂν χρόνον παραμένωσι, 
καλὸν τὸ χρῆμα, καὶ πάντα τἀγαθὰ. 
ἐργάζονται: πολὺν δὲ χρόνον οὐκ 
ἐθέλουσι παραμένειν, ἀλλὰ δρατε- 
τεύουσιν ἐκ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου, 
ὥστε οὐ πολλοῦ ἄξιαί εἰσιν, ἕως ἂν 
τις αὐτὰς δήσῃ αἰτίας λογισμῷ. 
ἐπειδὰν δὲ δεθῶσι, πρῶτον μὲν ἐπι- 
στῆμαι γίγνονται, ἔπειτα μόνιμοι. 
καὶ διὰ ταῦτα δὴ τιμιώτερον ἐπι- 
στήμη ὀρθῆς δόξης ἐστί, καὶ δια- 
φέρει δεσμῷ ἐπιστήμη ὀρθῆς δόξης. 
ΑἾ8ο Αὐϊϑύοι]θ Ἅπαϊΐ, Ροϑί. τὶ χῖὶχ 1008 ὃ 
ἐκ μὲν οὖν αἰσθήσεως γίνεται μνήμη, 
ὥσπερ λέγομεν, ἐκ δὲ “μνήμης πολ- 
λάκις τοῦ αὐτοῦ γινομένης ἐμπειρία" 
αἵ γὰρ πολλαὶ μνῆμαι τῷ ἀριθμῷ 
ἐμπειρία ἐστίν. ἐκ δ᾽ ἐμπειρίας ἢ 
ἐκ παντὸς ἠρεμήσαντος τοῦ καθόλου 
ἐν τῇ ψυχῇ, τοῦ ἑνὸς παρὰ τὰ πολλά, 
ὃ ἂν ἐν ἅπασιν ἐν ἐνῇ ἐκείνοις τὸ 
αὐτό, τέχνης ἀρχὴ καὶ ἐπιστήμης, 
ἐὰν “μὲν περὶ γένεσιν, τέχνης, ἐὰν δὲ 
περὶ τὸ ὄν, ἐπιστήμης. 88. 4150 
Μεοίαρ!. τ ῖ 9800 98, Τὸ Ρ]αΐο {π8 
ἀϊδγθηοθ θούνγθοη δόξα δηᾷ ἐπιστήμη 
ὑγὰ85 [πα ϑηγθηΐδ), 6 οὴθ αθϑ]1ηρ 
ΜΙ γιγνόμενα, ἴΠ6 οὔμον ψ] ὄντα. 
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“πρὸς ταύτην τὴν ςκέψιν ἀφυὴς εἶναι, ὧς οὐδὲν χρῆμα. τεκ- 
κήριον ὃέ ςοἱι ἐρῶ ἱκανόν: ἐγὼ γὰρ ἃ καὶ πρότερον σαφῶς 
Φ 7 δ᾽ Φ  ᾿ Ν “» 427 φᾷ Ζ ΄ δ΄ Χ ἠπιστάμην, ὥς γε ἐμαυτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκουν, τότε ὑπὸ 

ταύτης τῆς εκέψεως οὕτω εφόδρα ἐτυφλώθην, ὥστε ἀπέμαθον 

καὶ ἃ πρὸ τοῦ ὥμην εἰδέναι, περὶ ἄλλων τε πολλῶν καὶ διὰ τί 
ἄνϑρωποα αὐξάνεται. τοῦτο γὰρ ὥμην πρὸ τοῦ παντὶ δῆλον 

εἶναι, ὅτι διὰ τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν - ἐπειδὰν γὰρ ἐκ τῶν αἰτίων 

ταῖς μὲν «ςαρξὶ εάρκες προςγένωνται., Τοῖα δὲ ὀοστέοια ὀστᾶ, καὶ 
24 Ὰ Ἃ ΦΧ 7 ἊἋ “ὉΝ Φ Ἃ Φ “ Φ “Ὁ 

οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τοῖς ἄλλοις τὰ αὐτῶν οἰκεῖα 

ἑκάστοια προςγένηται, τότε δὴ τὸν ὀλίγον ὄγκον ὄντα ὕστερον 

πολὺν τεγονέναι, καὶ οὕτω γίγνεσθαι τὸν ομικρὸν ἄνθρωπον 

μέγαν οὕτουος τότε ὥμην" οὐ δοκῶ οοιὶ μετρίως; ᾿Ἔμκμοιγε, ἔφη 
Φ 4 [4 ἊἋ ἈΝ ’΄ 9 97 Ἃ 6 [ων 

ὁ Κέβηασ. (κέψαι ὃη. καὶ τάδε ἔτ. ὠὗὕμην γὰρ ἱκανῶς μοὶ 

δοκεῖν, ὁπότε τις φαίνοιτο ἄνθροπος παραστὰς μέγας αμικρῷ, 
ἀχείζων εἶναι αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ, καὶ ἵππος ἵππου" καὶ ἔτι Γε 
τούτων ἐναργέςτερα, τὰ δέκα μοὶ ἐδόκει τῶν ὀκτὼ πλέονα 
εἶναι διὰ τὸ δύο αὐτοῖς προςϑθεῖναι, καὶ τὸ δίπηχυ τοῦ πηχυαίου 
»εῖζον εἶναι ὀιὰ τὸ ἡμλίςει αὐτοῦ ὑπερέχειν. Νὺν δὲ δή, ἔφη 

ὁ Κέβης, τί «οἱ δοκεῖ περὶ αὐτῶν; Πόρρω που, ἔφη, νὴ Δία 

ἑμὲ εἶναι τοῦ οἴεςεϑθαι περὶ τούτων τοὺυ τὴν αἰτίαν εἰδέναι, ὅς Γε 
2 Φ ΄ Φ “ 9 ἋἋ 4 . ἋἋ Θ΄“ Δ 67 [λ} 

οὐκ ἀποδέχοχιαι ἐμαυτοῦ οὐδὲ ὡς, ἐπειδὰν ἐνΐ τις προςϑῇ ἕν, ἢ 

τὸ ἕν ὦ προςετέθη δύο τέγονεν, ἢ τὸ προστεϑέν καὶ ὦ προςετέθη 

Ὠ]Ώ 1. ἀφυὴς εἶναι] “πούμϊηρ ἴῃ [16 
ψνΟΥ]α οου]α Ὅδ6 τηοΥ8 βύαρια 1ῃ. βΌ 0 ἢ 
βύπα]θϑ ὑῃδη. μη γ8611..-- -ΟΟΡΕ. 

ὃ. ἃ καὶ πρότερον] ΤΠΘΥΘ 816 
ὑθγθα βίαδσθθ ο 6 αἸἰβου]ηδύθα [ἢ 
[πΠ6 πάθη οἵ ϑοκταίεδβ: (1) {π6 ρουϊοα 
θη. ἢ6 σχὰβ οοηϊθηῦ ψιῦ ὑπ6 ογαϊῃ- 
ΘΙῪ Ὀ6116[5. οἵ {6 πῃγϑῆθοθηρ' την 
ΘΟΠΘΘΥ μην γένεσις καὶ φθορά: (3) 
ΘΗ. 6 βΒοιρηῦ ΒΟΙῚΘ ΙΏΟ16 ΒΟ] 1Π0 
ΘΟ 1ῃ δ βρθουϊδϑθοηβ οἵ {Π|᾿6 
ῬὨγϑιοιδίβ : (5) θη, αἰδαρροϊηίοα 
ἴῃ. {15 δῃηα [8 Π1ῃ0 ἴῃ Ὦ15. ΒΘΘΡΟ. ἔῸΓ 
6 αἹθίτααίοα αἰτία 1561, μ6 6811 Ῥδοῖκ 
ὈΡΟΏ. ἢΪ5 βυβύθιῃ οἵ λόγοι. 

8. ταῖς κκὲν σαρξὶ ςἄρκεα)] ΤῊ18 
15. ΘΟΙΏΙΊΟΠΪΥ ἀπαογθίοοα 85. Δ᾽] πα ]ηρ 
ἴο {16 ΤΏΘοΟΥΥ οἵ Αμῃμαχαροῦαθ Βαὺ 1 
ὀϑιηηοῦ ἸΤηθοΊη6 ἰθὺ ΘΗΥ͂ ΒΟ ἢ τοΐου- 
ΘΩ06 15. τηθϑη. οιζυαίθθ βᾶῦδ ὑπδῦ 
Π15 ῬΏ 5081] βύπα165 ηοῦ ΟὨ]Υ Ὀτουρῦ 
Π1πὰ πῸ ἔλθ Κηον]θᾶσα θαῦ τηδᾶθ 

ΒΟΘΟ081 οὗ τῃη8ὺ ψΏΙΟ Π6 
ἴδηοῖθα μθ δἰθοδαν ροββθββθᾶ, ΤὨϊ5 
6116 ὑπουθίοσθ 15. ὁμ6 ὑπᾶὺ 6 ΠΕ], 
τοῦ ΟΠὨ]Υ͂ Ὀθἴου ἢ τη846 δοαπδὶτιίδηοθ 
σΙ ἢ ῃ6 του κ5 οἱ Απαχαροτυδβθ, Ρμαῦ 
Ῥαΐοσθ μ8 δῃηΐθιθα ὍΡΟΙ. ΠΥ ῬΏΒΙΟ8] 
ΒΌΘΟᾺ]ΔΙΙΟῺ 5 σγμαίβοθνου, Τὺ 15 Ῥγοῦ- 
ΔΌΪΥ ὕμ6 νἱθὺν οἵἠἨ ἁ Ῥορυϊδι ΘΟΙΩΙΠΟῊ 
Β6286, ὑῃδῦὺ ὑῃ6 πη ἴγᾶγηθ 15 οοτὰ- 
Ῥοβρᾶ οἵ {μ6 ἴοοα οοῃβυτηθα, πψιύμουῦ 
ΘΗΥ͂ ΤΟθυ 6 ὧο ὑπ6 ὁμοιομερῆ. 

1ὅ, μείζων εἶναι αὐτοῦ] ΤῊ 6 Πη85. 
ἢδνθ αὐτῇ. [ μᾶγνϑ δοοορίθα ὙΥ γίίθη- 
Ῥϑοὴ 8 οοιγϑούίοη (1) Ὀθοδῦβα {μ8 
ΤΟ] ὴρ στοτᾶβ, καὶ ἕππος ἵππου, 
5661 ἴο ΤῸ] ΠΥ ἐηδὺ [ῃ8 οδ]θοῦ οὗ 
ΘΟΙΏΡΔΥΒΟΩ 5 ου1]ἃ 6 ΘΧΡΥΘΘθΘα ὮΘΥΘ 
8.180, (2) Ὀθοδῖιβθ αὐτῇ ΒΘΘΙῺΒ ΒΌΡΘΙ- 
ἤπουβ ψι ἢ τῇ κεφαλῃ. Τῇ τϑίδ!ῃ. 
αὐτῇ, ΜΘ τηυϑὺ ὑσϑηβαύβ ὁ πϑὺ ὈΥ {π6 
μεδα. ΟΥ 101 Α. 

22, ἢ τὸ προοστεθέν] ΥΥ γὑξβη δ ἢ 
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διὰ τὴν πρόεσθεειν τοῦ ἑτέρου τῷ ἑτέρῳ δύο ἐγένετο: ϑαυ- 
άζω τὰρ εἰ,. ὅτε μὲν ἑκάτερον αὐτῶν χωρὶς ἀλλήλων ἦν, ἕν 
μ4 Θ 7 4 Ἷ Ἂ Φ 97 7 7 .} Ἀ Φ Φ ’ἤ 

ἄρα ἑκάτερον Ηξν καὶ οὐκ ΗΟΤῊΝ Τότε δύο, ἐπεὶ δ᾽ ἐπληεῖϊαςανκΝ 
Φ γά Θ᾽ 9, ς » Φ ΄εἃ ο»,»ἤ Δ Ά Θ Υ 

ἀλλήλοις, αὕτη ἄρα αἰτία αὐτοῖς ἐγένετο δύο Γενέςθαι, ἡ Ξύνοδος 

τοῦ πληοίον ἀλλήλων τεθῆναι. οὐδέ γε ὧς, ἐάν τις ἕν διασχίςῃ, 
ὀύναλκαι ἔτι πείϑθεεοθαι ὧς αὕτη αὖ αἰτία γέγονεν, ἧτ ςχίεια, τοῦ 

δύο τεγονέναι: ἐναντία γὰρ γίγνεται ἢ τότε αἰτία τοῦ δύο τίγ- 
7 Ἀ Ἂ 6, γά ’ Φ ͵ Ἂ 

νεςϑαι" τότε μιὲν γὰρ ὅτι ουνήγετο πληοΐον ἀλλήλων καὶ προς- 
ετίϑετο ἕτερον ἑτέρῳ, νῦν δ᾽ ὅτι ἀπάγεται καὶ χωρίζεται ἕτερον 
Φ .ς 6 ΄ .} ΄ ς (ᾧ οι ΄ 6 ςΦ “ 92 4 ἀφ᾽ ἑτέρου. οὐδέ τε δι᾽ ὅ τι ἕν γίγνεται ὧς ἐπίσταμαι ἔτι πείθου 
ἐμαυτόν, οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν ἑνὶ λόγῳ οἷ᾽ ὅ τι γίγνεται ἢ ἀπόλ- 
λυται ἢ ἔστι, κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον τῆς μεθόδου, ἀλλά τιν᾽ 

ἄλλον τρόπον αὐτὸς εἰκῇ φύρω, τοῦτον δὲ οὐδαμῇ προσίεμαι. 

ψΤΊῦΘ5 ὕ[Π 688 ἡγο δ ὕυ7166 ΟΥ̓ΘΙ, ΔΥΌ ΪηΡ 
ὑλαῦ [88 απορύϊοι βου] Ὀ6 Ραῦ ὑπ: 
1 Β Ὅδ δὐάαρᾷ ἴο 4, 88 «44 Ὀθοοτηθ 
ὕνχο, Οὐ ΒΒ, ΟΥ 816 4.-- Β ὕνγο Ὀθοϑιιβ8 
οἵ Ὁποὶν 7αχίδροβιυοη ἢ οΠδη2 ἴο0]- 
Ἰονγβ ἷση. 1 οδῃηοῦ 5686 ὑπὰῦ ῬΙ]αΐο 
ἴθ Ὀουπμαᾶ ὕο ΘΧΡΙΘΒ5. ὉΠ18 ἴῃ 18]], δηά 
ὑπϑροΐου 1 ἤδγθ τονογίθα ἤο ὑμ6 1η8. 
τοϑαϊηρ. 

4. ἡ Ξύνοδοσ] “0186 7 χύθῃροβι 10.) 
οϑαΒ6 4 ΌΥ {Π61} ΔΡρσοχ!τηϑοη. τοῦ 
πλησίον ἀλλήλων τεθῆναι 156 6χ- 
ῬΙδπδίουυ ροϑηϊίνα ΡῈ ξύνοδος : 
ΘΟΙΊΡΑΙ8 Τίηιαθιι8 ὅ8 Β ἢ δὴ τῆς 
πιλήσεως ξύνοδος. Τὴ τὶσῃῦ οχ- 
ῬΙδπδύίομ, δοοοραϊηρ ἴο ῬΊαΐο, 15. ποῦ 
͵αχιδροβιδίοι θπῦ ῬδΥ οι ρούϊοη. ἴῃ 6 
1Ιᾶ68, οὗ ἀπδΠν : Ὁ 15. ἸΡΤΆΡΟη8] ἴο 

ΠΒΡΘΔΚ 88 1 [Π6 τῆθγθ ΔΡΡΥΟΧτηϑίϊοι 
οὗ ὕνο οδήθοϊβ. ομβ ὕο π6 οὔμϑι ἢϑά 
ηγ  ηρ ἴο ἄο πιῇ 8 απ ΒΌ]10Ώ. 

7. ἐναντία γὰρ γίγνεται) Τὴ6 
ἴαοῦ ὑμδῶῦὺ ὕνχο ορροβὶῖϊθ Ῥ.ΟΘΘΒΒΘΒ 
Ῥιοάποθ {π6 βϑῖηὴθ τϑϑ]ῦ ΒΠΟΥΘ 
[μ8ὺ ποιῦμον οὐ ὕμθῖὴ οϑὴ τ ]Πγ Ὀ6 
[8 δχριδηδύϊοη οἵ ὕμθ σϑϑυ]ῦ ; ὙΠ6 0 
ἃγ6 συναίτια, τιοῦ αἴτια. 

12. κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον] 1.6. 
086 τηϑίμοα οὗ ῬΆγβ104] βρϑοι]ϑίϊοη. 

18. αὐτὸς εἰκῇ φύρω] “1 τχ ἀΡ 
ογουυυμίησ δῦ τϑηᾶοιῃ ϑοοουάϊηρ ἤο 
Θπούμοι τηϑὺποᾶ οἵ τὰῦ ον. σῇ 
15. 086 ΠΠΌ6γ81 ὑγϑηβίύϊοη. οἵ ὑπ15 α1ΠΠ- 

οα]ῦ Ῥῆγχϑβο, θαὺ {Π6 πηϑδηΐηρ 15. ποῦ 
80 ΘΒ ἤχθα, ὙΥ̓γυϊθ ὈΘΟΉ, βαρ 
ὑπαῦ ὑπ6 1.168] ὕΠΘΟΥΥῪ οδημοῦ ῬΟΒΒΙΌΙΥ 
γ»ὲὸὲ τηθϑηΐ, (8 Κοθ φύρω 85 τγἱγύπα ΠΥ 
ἃ Ῥαϑῦ ὕθῃβθ, 8δῃη θχρ]ϑίηθ “ὁ ΔΙ1ΌΠ 
τηοάπθτη 6χΧ πλδ]8 Ἰπηθ]]θοῦο ΑἸΠἸδΧαρΡΌΓΤΘ, 
ΒαΒοΘρῦ ΠῚ ΟΘΟΙΙ Θηὗ5. Βατη. Ργοΐ. 
αεάάαθθ ἰγϑηβιαῦθβ “10 5ο σἤϑηοαθϑ ὑπ8ῦ 
Τ [Οττὴ ο τη 861} δηούμου τηθύπμοα. 
Ἠδθ βᾶγ8 φύρω 151 σοῦκ ἀρ, ΠΚῸ 
αἀοπρἢ, 8δηα αποίθβ ΑὐἸβίορῃ. βύγαβ 
4832 προπεφύραται λόγος εἷς μοι: 
διηα 80 Ἡβϑιηαου ἴα κοα ὦ. Βαὺ φύρω 
ἰβθ ποῦ {Ππ6 βᾶπηθ 8ἃ5. φυράω: Ῥ]αῖο 
ΘΙΑΥ͂Β 565. 0ῃ6 ἴΌΤΙΘΙ σψογα 1 {Π6 
β6η86. Οἵ “ΟΠ 510.) 5866. Ῥ6]ονν 10] 
Ῥ, ΟογσίαβΒ 4θὅ Ῥ, οὔθ. Ἐον “ Κηθδᾶ- 
Ἰηρ᾽᾽ ἢ6 865 [Π68 ῬΙΌΡΕΙ σψορ φυράω, 
οἵ. Τύηναθιια 18 π|, Τ|ραοίοίνιΒ 147 Ο. 
ΤῊΘ οχδοῦ ῬΏΤδβΘ ΟΟΟΥ5 1 ΑΘΒΟΠΎ]Ὲ8 
γογυθίϊιθιιξ 460 ἔφυρον εἰκῇ πάντα. 
ὙΥγύυϊθηδο 5 οχρίϑηδύϊοη Ψ011 ποῦ 
αο ; χα βᾶνθ ὅπ ρυθϑϑθηῦ ἴβθῃηβα ΤῈ- 
πΐησ τοῦ ὑπ ὑγΠΟ]6 Ῥᾶβθᾶρθ. 
ΝΟΥ ἄοθβ ϑοκτγαίθθ υτϑρυθϑϑηῦ ὨᾺ 
ΨΙΘῪ ἃ8 δίῃ ἔΡοσὰ ὑμαὺ οἵ Απᾶχϑ- 
ΘΌΙα5. [1 Ὀ6Ιθν ϑοκγαίθβ 15. βρθδῖκ- 
ἴῃὴσ Π41} ἸΡΟΏ]0411ν, Π81} 1ῃ Θαιθϑί. 
Ὗγ 8 τιυϑῦ ΤΟΙ ΘΠ. 61 ὑμαὺ {Π6 ῬΙ]αίοηϊς 
ΘΟΥαῖθθ ὕοοϊς σοῖαρθ, ἢοῦ 1 6116 
ΤΏΘΟΥΥ οἵ 1ᾶ685, ψ ]οἢ Ὧ6 [81]164 ἴο 
ΤΌ 80}, Ὀὰὺ ἴῃ {μ6 τηθυποᾶ οἱ λόγοι, 
οἵ 99 Ε. ΤῊ τηοὐμοά 15 θη σψῆηδῦ 
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ΧΙΝΊ. ᾿Αλλ’ ἀκούςαα μέν ποτε ἐκ βιβλίου τινός, ὧς ἔφη, 

᾿Αναξαγόρου ἀναγιγνώοκοντος, καὶ λέγοντος ὧς ἄρα νοῦς ἐςτιν 

ὁ διακοαλῶν τε καὶ πάντων αἴτιοο, ταύτη δὴ τῇ αἰτίᾳ ἥςθην 
τε καὶ ἔϑοξέ μοι τρόπον τινὰ εὖ ἔχειν τὸ τὸν νοῦν εἶναι πάν- 

τῶν αἴτιον, καὶ Ἡγηοάμην, εἰ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει, τόν γε νοῦν 

κοαλοῦντα πάντα [κοσμεῖν] καὶ ἕκαστον τιθέναι ταύτῃ ὅπη ἂν 
βέλτιστα ἔχη" εἰ οὖν τις βούλοιτο τὴν αἰτίαν εὑρεῖν περὶ 

ἑκάστου, ὅπῃ γίγνεται ἢ ἀπόλλυται ἢ ἔςτι, τοῦτο ϑεῖν περὶ 

αὐτοῦ εὑρεῖν, ὅπη βέλτιοτον αὐτῷ ἐςτιν ἢ εἶναι ἢ ἄλλο ὁτιοῦν 

πάσχειν ἢ ποιεῖν" ἐκ δὲ δὴ τοῦ λόγου τούτου οὐδὲν ἄλλο 
ς“κοπεῖν προοήκειν ἀνθρώπῳ καὶ περὶ αὐτοῦ ἐκείνου καὶ περὶ 

ἄλλων, ἀλλ᾽ ἢ τὸ ἄριετον καὶ τὸ βέλτιεοτον. ἀναγκαῖον δὲ 

εἶναι τὸν αὐτὸν τοῦτον καὶ τὸ χεῖρον εἰδέναι" τὴν αὐτὴν γὰρ 

εἶναι ἐπιστήμην περὶ αὐτῶν. ταῦτα δὲ λογιζόμενος ἄσμενος 
εὑρηκέναι ὥμην διδάσκαλον τῆς αἰτίας περὶ τῶν ὄντων κατὰ 

ὯἼ6 τηϑϑὴβ ὈΥ τιν᾽ ἄλλον τρόπον. 
Τὴ 10] σ ἢθ δάνιβθβ. ορθθ ἴο θᾶγνθ 
αἸνΊΒΙΟὴΒ. δὴ δααϊθίοηβ δὰ β00ἢ 
Βι ὑοῦ] 65. ὕο ὕηοϑθ ψῆο 8186 οἰθνθυοῦ 
δ. 6. ΤΏΘΥΘ {Π6 ἸΤΟΠῪ 15 ΟὈΥΙΟΤΒ ; 
δὴ μογθ ψιῦ {Π6 βϑ:ὴ6 ἸΤΟΠΥ͂ ἢ6 
Β8θ 015 ὕὉΠδὺ ὈοΙηρ πΏ8016 ἴο [Ό]]οΥ ΔΗΥ͂ 
οὗ τὉ6 [101811}1016 πχούμοάβ οἵ {6 
ΒΥ ΒΙοἰβίβ ἢ6 χὰβ ἔοσοθα ἴο ὈΪΌΠοΡ 
ΟΠ. δον ἃ ἰϑϑϊοη οἵ δ15 οση. ἀμὰ 
ΔΙ ΠΟῸΡἢ 6 ἄοθθ ποῦ ΒΘΙΊΟΌΒΙ Υ Τη68} 
ἴο αἰβρδῦδρθ 15 οσσιι τηϑυμοα 1. ὁοτ- 
ῬΘΙΊΒΟΙ. ΤΙ ἢ {Π 6118, ῬΟΥ805 Π6 αο0688 
Ὠϊηῦ βουὴ αἰϊδβθαυϊθίϑοιίοη ὑμῦ ἢ6 15 
5.111 ὉμΘΌΪ]Θ ἴο ψΟΙΚ οἢ. {Π|ὸ ΙΏὩΟΙ6 
Ῥου θοῦ ῬΥῚ}Ο1Ρ16, 

97 Β--Θὃ 8, ὁ. χίν. ΑἸὔουνγαγαβ 
ΘΟΚγαύθβ ΘΒ. ἃ Ῥᾶβϑᾶοθ οἵ Απδχϑ- 
ΘΌΙΡΔΒ, ὙγΒΘΙΘΙῺ [Πϑὺ ῬὨ]ΟΒΟΡΙΘΥ ἀ6- 
ΟΙατο5 ὑμαῦ τϊπα 15 Ὁπ6 ὉΠΙγΘΙΒ8Ι 
οδπθ8θ6. ΗΒ ΠΟΡΘΒ 8186 ὑμπουθῸν ταῖβθα 
ἴο ὕΠ6 διρη δῦ ῬΊΤοἢ ; ἃ βυβύθιῃ 1 
[Δ Κ65 τιϊηα ΤῸ 105. ῬΓΙΏΟΙΡ16 οϑημοῦ, 
ἢθ μῖ1η Κ8, ὍὈ6. οὐμθυσίβα ὑμ8ὴ ἰ616ο- 
Ἰορίοδ]. ΑἸΔΧΘΘΌΥΘΒ Υ}1}] σι σ6]γν ροϊηῦ 
“Οαὖ ὑῃϑῦ Ταϊπα γηπϑὺ ΟΥ̓ΘΥ 811 ὑπ]ηρ8 
ἴον 1786 Ὀδϑῦ, δῃῆᾷ ἢ6 Ψ1Π]1 566 Κ τὸ 
Οὔμου οϑαβθ ΨΥ θοῇ ὑμίηρ 15 85. 1ὖ 
15, θαὺ ὑμδαί 1Ὁ 15. ῬΡεβδῦ βδο. Ηβ ψ1]} 
ἢτϑὺ Ἰηΐουὰ ὰ8 οὗ {πὸ 5ιδρθ μπᾶ 

Ῥοβιίοῃ οὗ 8 ϑϑυῦ δια ἤθη οχ- 
ῬΙαῖη. ἢονν ὑμαὺῦ βῆδϑρθ δηα Ῥοβι 0. 
ὝΕΙΘ πα Ὀοβὺ; μα ΒΙτ 1] Υ]ν ἢ 

811 οὔποὺ πδύῦπταὶ ῬΠΘΠΟΙ ΘΏδ, δ5Β]91- 
ἴηρ᾽ 88 ὑΠ6 οδιβ6 ὑῃ6 αθϑύ [Ὁ δϑοὴ δῃηα 
811. δο ἢ6 τοδᾶ Ὁη6 Ῥοοῖκ ψ1 ΘΑΡΘΥ 
δι ὑ]οΙ ρϑύϊοηι. 

1. ἀλλ᾽ ἀκούςασςσ] “Ῥπύῦ οῃοβθ ψ θη. 
1 Ὠραγα ἃ πιϑῃ τϑϑαϊηρ τοτὰ ἃ. ΌΟΟΚ, 
88 ἢθ 5816, οἵ Απδχαρονδβ. 

4, τρόπον τινά] “1}ὮὨὋὉῸϑᾳΛᾷΆᾷᾺδὃὲ οϑυ δίῃ 
γγῶγ,᾽ Ὀαὺ ποῦ, ἃ8. ὅ7α ῬΥΘΑΘΏΓΙΥ 8668, 
ἴῃ. ὕὍΠ6 ΨΥ οἵ ΑΠΑΧΘΡΌΓΪΘΒ. 

6. πάντα [κοαμεῖν]. ἩδΥΙΏΔΉΙ 15 
ῬΙΌΡΘΌΙΪν τἱρηῦ 1 Ὀγθοκοῦηρ κοσμεῖν. 
ΤΥθΉ 5186 : “11 τ] πα ΟΤΌΘΥΒ 811 ὉΠ]ΏΡΒ, 
10 ῬΙθοθθ. Θϑοῇ μίηρ ΒΟΥ ΠΥ 85. 15 
Ῥαϑῦ,᾽ ὁ.6. σχθ τητιϑῦ θοῦ, δ8. ΑΠΔΧΘΡΌΓΆΒ 
14, αβϑῖρῃ ἀέρες μιᾷ αἰθέρες 8.5 οδτι568 
οὗ νϑυΐοιιβ Ῥῇῃρποιηθηϑ, 1 νγῦ8 ΔΒΒΙΘῊ. 
νοῦς 85 ἴΠ6 οὔσδα οὗ π6 ὙΟ]6. 

11. περὶ αὐτοῦ ἐκείνου] ὅο 1Π68 
Ῥαϑὺ τηϑ88. ϑβοῆϑδῃζΖ Ὀγϑοϊκοίβ αὐτοῦ, Ζ. 
δηα 5, σίγα αὑτοῦ, ομλϊἐπιρ ἐκείνου. 
Τ [1ηκ {πὸ τη. γοϑαϊηρ ν711}] βἰδηά : 
ἱῤ τρίδευβ ἴο {μ6 ἐκάστου ἀῇονθ ; “ἢθ 
Ὑ711 866 Κ {Π18 οὔτι Ῥοΐῃ [Ὁ {Π6 
Ῥυύϊοα δι οὈ]θοῦ οἵὗἨ 15. Ἰπα αἰγν -δηα 
Του δνουυυμιηρ 6156.’ 

16. κατὰ νοῦν ἐμαυτῷ] 4ἀ48 

Το 
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νοῦν ἐμαυτῷ, τὸν ᾿ἈΑναξαγόραν, καί χοὶ φράςειν πρῶτον μὲν 

πότερον ἡ γῆ πλατεῖά ἐςτιν ἢ στρογγύλη, ἐπειδὴ δὲ φράςειεν, 
ἐπεκοιηγήςεεθαι τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀνάγκην, λέγοντα τὸ ἄλιεινον 

καὶ ὅτι αὐτὴν ἄμεινον ἦν τοιαύτην εἶναι: καὶ εἰ ἐν μέσῳ φαίη 

εἶναι αὐτήν, ἐπεκδιηγήςεσθαι ὧς ἄμεινον "εν αὐτὴν ἐν μέςῳ 

εἶναι" καὶ εἴ κοι ταῦτα ἀποφαίνοιτο, παρεεκευάσμλην ὧς οὐκέτι 

ποθεςόμενος αἰτίαα ἄλλο εἶδος. καὶ δὴ καὶ περὶ ἡλίου οὕτω 
παρεςεκευάσμην, ὡςαύτως πευςόκμενος, καὶ ςελήνης καὶ τῶν 
ἄλλων ἄστρων, τάχους τε πέρι πρὸς ἄλληλα καὶ τροπῶν καὶ 

τῶν ἄλλων παθημάτων, πῆ ποτε ταῦτ᾽ ἄμεινόν ἐςτιν ἕκαστον 
καὶ ποιεῖν καὶ πάσχειν ἃ πάσχει. οὐ γὰρ ἄν ποτε αὐτὸν ᾧμην, 

φάεκοντά γε ὑπὸ νοῦ αὐτὰ κεκοαμῆςθαι, ἄλλην τινὰ αὐτοῖς 

Ο2 

ὙΥ γυξοα 80 ροϊηΐβ οὖ, ὕΠ6 186 18. 8ὃ 
ῬΙΔῪ οπ νοῦν : “ κατὰ νοῦν, ϑθοιμιάιην 
ηυθγυέθηι, ΑΔ ΧΘΟΌΤΔΘ Ὀ]ϑοϊδατη 515 }1ῆ- 
οδὺ, οὐ σαϊρο ἀϑαγρδῦτ, σγαΐζιι, ὀρ 

αγυύηυὶ γιοϑέγὶ βθγιζογίϊα.᾽ 
ὥ, πλατεῖά ἐστιν ἢ [στρογγύλη] 

ΕῸΥ ΨΔΙΊΟῸΒ σΊΘνγ5. ΟἹ 015 δι] 6οῦ 586 
Αγ]ϑίου]β ἀθ οαθίο τὶ ΧΙ 2945 29. 
ΤΉ81]65 ὑβουρηῦ ὕΠ6 θαυ ἤοδίβα 116 
ὃ ῬΙΘο6 οἵ ψοοῦ : Απδχίτηθηθθ, ΑὩ- 
ΔΧΘΡΌΓΔΒ, 86] ΤΙ ΟΚΥΙΌΟΒ 5816 1Ὁ νγἃ8 

ἤδλι. Τὴ ῬυυΠΑρΌΡΘδΔηΒ Π6]1α ὑπᾶῦ 1ὖ 
γγὰ 8 ἃ ΒΡΙ6Ι6. 

4, εἶ ἐν κμέςῳ]Ἵ Αὐ]βύοι]β ἀ(ὁ6 οαοῖο 
2988 1ὅ, ΤὨ15 νον νγὰϑ δἰ πηοϑῦ 11}1- 
ΨΘΙΒΔ] : [η6 ῬΥΓΠΑΡΌΥΘΘΏΒ 560 πὶ ἴο 
ἢδνθ Ὀθθὴ {Π6 ΟὨἹ]ΥΚ δχοθρύίϊοῃ. ΤΉΘΥ 
Ῥδ]1ονθα 6 ϑϑυθ ἴο σϑνοΐνα γουμα 
1Π6 οοηὐτ8] ἢγο. 

10. πῇ ποτε ταῦτ᾽ ἄμεινον) ΤῊΘ 
ΠηΔ] οαβα οἵἨ {86 τηογοϑιηθηΐβ οὗ {ἢ6 
Πθανθην ὈΟΑΙΘΘ 15. ἀθοίασθα ἴῃ 06 
Τύηναθινβ, 5866 ΘΒΘΟΙΔΠΥ 839 8 [0]]. 

12. φάεκοντά γε ὑπὸ νοῦ] 1 δὴ 
1η06]]Πσϑηῦ οδ58 οΥαουθα {6 ὉΠΊΨΘΥΙΒΘ, 
10 15 ᾿Ἰπσοῃοθίνϑ 16 ὑῃϑύ 10 Βῃου!α ποὺ 
αθβῖσῃ ὑῃ86 Ὀαϑῦ 1 811] 8]ηρ8: δῃᾶ 
18 15 ΟἿΣ ῬΙΌΡΘΙ οἰ ]θοῦ οἵἩ ᾿πιγοϑύνσα- 
ἴλοῃ, ποῦ ὉΠ6 το Υ6 ῬΏΥΒΙΟΔΙ] ἈΡΘΏΟΙΘΒ 
ὙΓΏΙΟῈ Ἰπητη θα] αύθ νυ ργοάποθ {Π6 Ῥἢ6- 
ΠΟΙΘη8. Ρ]δίοΒ οὐσῃι ϑυβύθιῃ 15 Ὁ61- 
ΤΘΟΌΥ οοηδιδύθηῦ υυὰἢ {15 ῬΥΊΠΟΙΡ16 : 
ὈΥ τρδκίηῃρ πῃ αὐτὸ ἀγαθὸν [μ8 
ὉΠ τη ὀαθα ἢ6 ρα 818 οὨ Ο]ΟΟῪ 

ΒΡΙΟΥΥ ὑθ]θο]ορίοϑὶ : δα δσϑῖῃ ὮΒ 
[6]ΘΟΙΟΡῪ 15 ΒΟ] ΟὨ Ο]ορ 8]. ΤῺΘ 
οϑ88 Οὗ Θ80}} ὑπῖηρ' 15. 15. 1 781]1ὴρ 
1Ιᾶθῶ ; {π1ὶ15. ἰῖᾶ΄θὰ 15. ἃ ἰούσῃ οὗ {ἢ6 
ἀγαθόν, [μϑγοίοσα [886 ἀγαθὸν 15. {μ6 
Οϑι886 ΨΥ ΘΘΟἢ ὑμῖηρ 15 ἃ5 10 ἴ8. 
ΤΩ βέλτιστον 15 τπιοῦ ΠΊΘΥΘΙΥ {6 
αδβῖρη οἵ ἃ οὐδδθϊνο 1η}6]]ΠσΈ 66 ; 1 
15. ὍΠ6 ΨΘΙΥ͂ 1468. ΏΙΟῊ 15 Βγιη ο] 156 
1ῃ. ὑμ6 Ῥδυου]αγ, 1Ἃ1ὲῃ {86 Τύηιαθιιε 
ῬΙαῦο ὑθδοῆθβ ὑπδῦὺ {Π6 δηθγ6 ὉΠΐγ 6186 
15. ὍΠ6 56] ονο]υύϊοη οἵ δρβοϊαύθ 1ῃ- 
Τ6]ΠΟΘΠΟΘ, Ὁ Β10}} 18 06 5816 ἃ5 δβο- 
Ιαἴθ σοοά. ΤῊΝ 15 αἸ ρθη δ θα Ἰηΐο 
Πηϊύθ Ἰπ θ]]Πσθηοθβ, Βα ] θοῦ, ΠΡΟ ῸΡἢ 
ΠΥ Ἰϊτηϊοϊοη, ἴο π6 οοπαϊῖίοηβ οὗ 
βΡ866 8η6 {ἴχη6. ΦΘΏΒ1018 ῬΘΙΟΘΡ ΟΠ 5 
ἃ. 6 [6 ἤπῖύα 1π}6]] οὐ Β ΔΡΡΙ ΘΠ ΘΙ ΒΙΟΙ,, 
στ ϊη. ὑμθθο οοησιίϊοηβ, οὗ [Π6 1468 
ἃ5. ΘΧΙβηρ ἴῃ δβοϊαΐο 1 06]]]ΟΘΌ 66. 
ΤῊῸ5. {ῃ8 Ῥογοθρύϊζοῃ. 15 ὅπ 168, ἃβ 
οχιβθηρ ἀηᾶθν 86 ἴοτη οὗ 5ρ86θ. 
ΤΠ ΘΡοίοσθ 0πη6 1668, ὙΏ]ΟΙ 15. ἃ [ΌΤΙ] 
οἵ {Π6 σοοά, 15 [η6 οδιιδα οἵ {π6 Ρ61- 
σΘΡ ΟΣ 5. δχϊβίθηοο : ὑμαὺ 18, ἃ5. ὑγ8 8 
Β814 ἀθονβ, 886 ἀγαθὸν 15 {Ππ6 111]- 
τηϑία αἰτία οὗ ΘΔ. ἐπῖησ. Βαῦ ομ]ῦ 
ὑὴ8 ἢνβί- θθριηυΐηρθ οὗἨ ὉΠ15 ΤΠΘΟΥΥ 
δΥ6 ἴο Ρ6 ἴουμα ἴῃ. ὑμ6 Ῥβαδάο. 

98 8---θ99 Ῥ, ὁ. ΧΙΝ]]. 
᾿15. αἰδαρροϊηὐιηθηῦ θη 6 [ουπά 
Ὁῃὰὺ ΑἸΑΧΑΡΌΤΑΒ αΙα ποῦ γὙΘΔ]]Υ τι8θ 
ΤΪΠ 8ἃ8. ἃ οϑαβο, Ὀπὺ δοοοπηῃΐοα ΤῸΥ 
ῬΒΘηοσηθηδ ὈΥ̓͂ [Π6 ΒΘΡΌΠΟΥ Οὗ ΤΠΘΙΘΙΥ 

ΒΊΟΥ τγᾶϑ. 
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αἰτίαν ἐπενεγκεῖν ἢ ὅτι βέλτιστον αὐτὰ οὕτως ἔχειν ἐςτὶν ὥςπερ 
ἔχει: ἑκάστῳ οὖν αὐτὸν ἀποδιδόντα τὴν αἰτίαν καὶ κοινῇ πᾶςι 

τὸ ἑκάστῳ βέλτιετον ὥμην καὶ τὸ κοινὸν πᾶσι ἐπεκϑιηγήςεςσθαι 
ἀγαθόν: καὶ οὐκ ἂν ἀπεδόμκην πολλοῦ τὰς ἐλπίδας, ἀλλὰ πάνυ 

«πουδῆ λαβὼν τὰς βίβλους ὡς τάχιοτα οἷός τ᾽ ἢ ἀνεγίγνωϑεκον, 
δ΄ ὁ ἵν ὡς τάχιοτα εἰδείην τὸ βέλτιστον καὶ τὸ χεῖρον. 

ΧΕΝΙΙ.. ᾿ΑἈπὸ δὴ ϑαυμαςτῆς ἐλπίδος, ὦ ἑταῖρε, ῳχόμην 

φερόμενος, ἐπειδὴ προϊὼν καὶ ἀναγιγνώσκων ὁρῷ ἄνδρα τῷ 
μὲν νῷ οὐδὲν χρώμενον [οὐδέ τινας αἰτίας ἐπαιτιζώλκκενον] εἰς 

ῬὮΆγΒΙο8] ἴοχσοθθ ἘΧΔΟΙΥ 511η118} 
νοῦ 6 {86 οοπαποῦ οὗ ομβ ψΨ8ο, 

αἴθον βασίηρ ὑμαῦ οκτναύθθ δοῖθα ὈΥ͂ 
τη β] ]Πσθηθθ, ΒΠου]α τηϑηΐδη ὑῃμδὺ 6 
βαὺ ὕῃοῦθ 1ἢ ῬΤΊΒΟΩ. Ὀθοδθθ ἢ6. δὰ 
ΤΏτι50165 δηα βίη θυ 8η6 οὐδ ἡ ΒΊΟ 
ΘΔ Ό]6α τὰ ο Ἃο 80; ηϑίραα οἵ 

ϑϑϑίσηϊησ ἴῃ6 1681] οϑῖβθ, μᾶὺῦ ἢ6 
ὑποιρηῦ 1τὖ τἰρῃῦ ο βυῦτηῦ ὕο {Π6 
7παστηθηῦ οἵ μ6 Αὐῃθηῃΐδη ῬΘΟΡΙί6. 
5Ὸ [δι ἃθ. 8185 ὍΟΠΘ5. 8η Ττι80168. 8.6 
ΘΟΠΟΘΙΏΘα, ἢ6 τιϊσηῦ ἤᾶνα ὍΘθη. δὖ 
Μοραγα ΟΥ̓͂ ὑμ15 ϊθ ; ΟἿ ἢθ6 
Τπουρῦ 1Ὁ ἢ18 ἀυΌΥ ὕο γϑιηϑίη. ΤῸ 
0811 80 ὑΠ]1ΠρΒ. ὀδῖιβοθ 156. ΤῸΠ]Υ ; 8]- 
ὑΠοΟΌρΡ ὉΠΟΥ͂ τηδῦ Ὀ6 Τουτηθα 1Ἰηβίτγα- 
τηθηὺβ ψιυμουῦῦ  Ὦ10Π. ὑῃ6 οαα86 σσου]α 
ποῦ φοάποο τίβ οἴΐθού. Βαῦύ 7αϑὺ 15 
ΘΟ βίο. οὗ οδι86 δηα 1ῃϑαπηθηῦ 18 
Τα 6 ὈΥ͂ ἔῇοβθ ὅὕμο ΒΌΡΡΟΞΒΘ ἃ σουΐδθχ 
ΟΙ" ΒΟΙῺΘ ΟΥ̓ΠΘΥ ῬΏΥΒΙΟΔΙ [Όγο6 156. ψηδῦ 
Κϑορβ ὑμ8 θαυ ἴῃ ὑΠ6 οοηύγο, ᾿πηϑίθϑα 
οἵ [μ6 χὰ οδιιθ6, ὑμαῦὺ τὖ 15 Ὀδϑὺ [ῸΓ 
10 ἴο θ6 ὕμοσθ. Αδουὺ {818 ᾿ΒΌΡΙΘΘ 
οδα86, ὕμθ ροοῦ, ϑοϊζγαίθθ ψοῦ]ᾶ 
ΘΙδαν ἤδᾶνθ θαι, οο] Δ ἢ6 Βᾶγβ 
οαμα ἃ ὕθϑβομου  ὃἃ5 1ῦ 15. ἢ6 νγδβ 

. ΟὈΠσοα ἴο οοπίθην τη 561} ἢ {Π6 
ΒΘΟΟΙΩ Ὀαϑὺ τηϑὐμοά. 

7. ἀπὸ δὴ θαυμαστῆς ἐλπίδος] 
“οτὴ ϑγδῦὺ 8. Ποισῃῦ οἵ ΠΟρ6 νὰ 1 
Ὠυγ]θα ἀονῃ, θη 1 ψοηῦ οὐ νι] 
ΤΩΥ͂ ΤΘΔα]ηρ' 8η6 5807 ἃ τΙη8) μᾶὺ τηϑᾶα 
ὯΟ 86 οὗ τη. Ἐπ αονΕ ἰδ αβ 
ἄνδρα--τὸν ἄνδρα: Ὀπὺ ὑῃ6 ΔΌονΘ 
ΤΘΠΘΘΥΙΏΡ ΒΘΘΙΏΒ ὈΙΓΘίουα 16. ΤῈΘ 
τιθίθρῃον ἴῃ ῳχόμην φερόμενος [15 

ΒΌΧΟΙΥ [8]]Π1ὸ0 ΤΟΙ ἃ ΠοΙσμῦ ; ποῦ, 
858 ΥΔΡΊΘΥ ᾿δθ 10, “βίαγθπρ ἔροτὴ 
δοτθαῦ ἤορθ, 1 νγὰβ β81]1π|7] ΔΙ]οπ σ᾽: ἃ 
τηοϑῦ [6860018 βαυίῃηρ,. Τὴ βϑῖηθ ἢ δΙρῸ 
15. Ὀγουρηῦ δρϑίηδὺ ΑΠδχϑροτᾶθ ὈΥ͂ 
Αὐϊβύοι]θ, “Μοίαρι. τ ἵν 98δ8 18. 
᾿Αναξαγόρας τε γὰρ μηχανῇ χρῆται 
τῷ νῷ πρὸς τὴν κοσμοποιίαν, καὶ 
ὅταν ἀπορήσῃ διὰ τίν᾽ αἰτίαν ἐξ 
ἀνάγκης ἐστί, τότε παρέλκει αὐτόν, 
ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις πάντα μᾶλλον 
αἰτιᾶται τῶν γιγνομένων ἢ νοῦν: 
ΘΟΙΏΡΩΙΒ αν 967 Β, α.. ΚοηδηΖ 
Ῥνδοκοίβ καὶ Ὀβίοσ ἀναγιγνώσκων, 
Ὀαῦ {185 οδιι865 8 ΠΔυΒἢ ΟΟ]]]Βοη Ὀ6- 
ὕγψθθῃ {Π6 ὕνχγο ρ Ὁ]01}168. 

9. οὐδέ τινας αἰτίας ἐπαιτιώ- 
ἌΧΕΝΟΝ] 1 οοποα! ἢ Πν.. 80 Κβοῃ. 
ἴῃ ΤΟΡΘΙ Πρ [Π688 ΨΟΥΒ. 85 80 Ὁπὴ- 
Τηθϑ]η5 1 ΘΡῬΟΪαθΐοη. ΤῺ8 5016 
ΘΟ ]αϊηῦ Ῥ]αο μᾶθ ἃραϊηδῦ Απδχϑ- 
ΘΟΓΒ 15 ὑμαὺ Π6 τηϑ8α6 ΠΟ τι86 οὗ νοῦς: 
ψηδὺ ὉΠ. 816 {Π6886 αἰτίαι {πᾶ ἢΘ 
ουρσθῦ ἴο να 1ηὐγοαπορᾶ ὁ ὙΥ8 οδῃ- 
ῃοῦ Ὁμαογβίδηα 10 ἃ5. Θχρ]δηδίουυ οἵ 
τῷ μὲν νῷ οὐδὲν χρώμενον, “τηδκίηῃρ 
ὯΟ 86 οὗ τηϊηα, ὑπμδὺ 15. Δ]]ΘρΊηρ ΠΟ 
168} (ὈΥΙΠΊΘΥΥ) οδτι865, (1) θθοδαβθ [Π6 
αἰβϊπουοη Ῥούνθθη ῬΥΪΠΔΙΥ πᾶ 
βΘΟΟΠΟΔΙΡΎ ΟδΊΒοΒ. ἢδ8 ποὺ γεὺ Ὀ6ΘΠ 
τη8416, 50 ῃηδὺ ἃ Ταίβυθηοθ ἰο 1Ὁ σου ]α 
ὍὈ86. πῃ]η}61ΠρΡΊ1016, (2) [π6 Ρ]υτα] 15 
ἴα] ἤο β.9ῃ 8. Το ]ηρ ; 676 15 
Ὀαὺ οη6 168] οϑιι86, ὑπδὺ 15 νοῦς. Ἀν. 
ΦΘΟΚΒΟῚ. ΠΟΥ͂ ῬΙΌΡΟΒΘΒ ὕο Ὀγϑοῖκοῦ 8180 
[Π6 ψογᾶϑ εἰς τὸ διακοσμεῖν τὰ πράγ- 
ματα, ΜΈΏΪΟΗ ἃγα ὕνιοθ οἠχοᾶ ὮΥ͂ 
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τὸ ὁιακοομεῖν τὰ πράγματα, ἀέρας δὲ καὶ αἰθέρας καὶ ὕδατα 
αἰτιώλιενον καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ ἄτοπα. καί οι ἔϑοξεν ὁμοιό-- 
ἸΑά,ΤΟΝ πεπονθέναι ὥςπερ ἂν εἴ τια λέγων ὅτι ζωκράτης πάντα 
ὅςα πράττει νῷ πράττει. κἄπειτα ἐπιχειρήσας λέγειν τὰς αἰτίας 
ἑκάστων ὧν πράττω, λέγοι πρῶτον μὲν ὅτι διὰ ταῦτα νῦν 
ἐνθάδε κάθημαι, ὅτι εὐγκειταί χου τὸ εὔὥλια ἐξ ὀςτέων καὶ 

νεύρων, καὶ τὰ μὲν ὀστᾶ ἐςτιν στερεὰ καὶ διαφυὰς ἔχει χωρὶς 
ἀπ’ ἀλλήλων, τὰ δὲ νεῦρα οἷα ἐπιτείνεσθαι καὶ ἀνίεςθαι, περιακ-- 
πέχοντα τὰ ὀστᾶ μετὰ τῶν ςαρκῶν καὶ δέρματος ὃ εὐυνέχει 
αὐτά: αἰωρουμκιένων οὖν τῶν ὀστέων ἐν ταῖς αὐτῶν Ξυχιβολαῖς 
χαλῶντα καὶ ευντείνοντα τὰ νεῦρα κάμπτεςθαί που ποιεῖ οἷόν 

τ᾽ εἶναι ἐκὲ νῦν τὰ μέλη, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ευὐτκαμ.- 
φοεὶς ἐνθάδε κάθημαι" καὶ αὖ περὶ τοῦ Ὀιαλέγεςθαι ὑμῖν ἑτέρας 
τοιαύτας αἰτίας λέγοι, φωνάς τε καὶ ἀέρας καὶ ἀκοὰς καὶ ἄλλα 
κυρία τοιαῦτα αἰτιώμενος, ἀμελήςαα τὰς ὧς ἀληθῶς αἰτίας 
λέγειν ὅτι, ἐπειδὴ ᾿Αθηναίοις ἔϑοξε βέλτιον εἶναι ἐμοῦ καταψη- 

φίςαεϑαι, διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐμοὶ βέλτιον αὖ δέδοκται ἐνθϑάδε 

καθῆςθαι, καὶ δικαιότερον παραμένοντα ὑπέχειν τὴν δίκην ἣν 

ἂν κελεύεωειν ἐπεὶ νὴ τὸν κύνα, ὡς ἐγῶμαι, πάλαι ἂν ταῦτα 
τὰ νεῦρά τε καὶ τὰ ὀστᾶ ἢ περὶ Μέγαρα ἢ Βοιωτοὺς ἣν, ὑπὸ 
δόξης φερόμενα τοῦ βελτίστου, εἰ «ἡ ὀικαιότερον ὥμην καὶ 

κάλλιον εἶναι πρὸ τοῦ φεύγειν τε καὶ ἀποδιδράςκειν ὑπέχειν 
»ῸΝἪἬ ’ 4 Θ᾽ φΦ "51 ’ Φ Φ 927 ἊἋ ἊἋ »" 

τῇ πόλει Οΐκην ἥντιν᾽ αἷῖν τάττη. ἀλλ’ αἴτια χκκὲν τὰ τοιαῦτα 

ῬΡΟΚΙΟΒ. ἴῃ οἰὐϊηρ 818 Ῥδῆδβδρο---ἴη 
Τύμναθυνην 1 Ο, 8ηα ὧν ᾿αγηνθηϊαάθην Ῥ. 
481 5'[14110. 

7. διαφυὰς ἔχει χωρὶς ἀπ᾿ ἀλ- 
λήλων] “7}ο1πῦϑ ἴο βεραῖδίθδ ῃ6ηὶ 
ΟὯ6 ΤΌΤ 8ΉΟΥΠ61,) 8Πα 80 ΤΌΠΟΥ {Π6 
Ἰτη 5. δχιθ]6. διαφυὴ ἃπὰ ἄρθρον 
Ῥεσδτα {Π6 οὐδ ἔγοση ορροβίΐθ Ῥοϊπηῦϑ 
οὗ νον ; ὕμ6 ΤΌΣΙΩΘΙ 85 Ὀγθακίηρ ὑΠ6 
ὁοὨ δ ἸΥ οὗ ὕπΠ6 Ὀοη65, ὑ8 Ἰδύθθι δθ 
Κυλύθησ ὕμ6 ἴγαπλθ ὑορθῦμου. 

8. νεῦρα 676, ἃ5 ΔΙ νγα 5 ἴῃ. Ρ]δῖο, 
Τη681) ΒΙΠΘΥ͂Β ΟἹ ΤῊ ΌΒΟΪΘΒ, ποῦ ΠΘΥΨΘΒ. 

Οἵ [μ6 ἤθυνθβ ἢ6 δ πὸ Κυοψίθάρθ. 
ΟΥ Τύηνασιιβ ἴ 4' Ὁ. 

18. ἣν ἂν κελεύςουςειν] ΗΠ ΒΟΠΙρ 
τηοϑῦ ὉΠΏΘΟΘΒΑΔΙΙΥ Ὀγϑοκοίθ 686 
ψορᾶβ. [Ὁ 15 ὑτὰ6 ὕπο γ8 18. ΠΟΥ͂ 20 
ἀουδὺ νψμῶῦ {πμ6 βοηΐθῃοθ 15; δαύ 

ϑοΟΚγδῦθθ ΘΧ ΤΥ βθ6 5. ἴῃ ΘΘΠΘΤΑΙ ΤΘΡΙΩΒ 

ὑμοῦ ἢθ ἀβθϑιηβ 1ὖῦ Ὀαβϑὺ ἴο βαρχηῦ ἴο 
γδίθυο ἸΘῪ 6 {π6 Ἰυᾶρστιηθηῦ οὗ 
6 Αὐπθηΐϊδηϑ.: ΟΡ ἥντιν᾽ ἂν 
τάττῃ Ὀδ]ον. 

19. πάλαι ἂν ταῦτα] ΤΠ6 ὈΟΠ 68 
δ. τ Άβ0165 οδηποῦ Ὀ6 6 οδϑιδθδ ; 

ἴον ὕμϑν σψοῦ]α ἤδνα δϑοίθα ἴῃ ἃ ρι8- 
ΟἸΒΘΙΥ͂ ΟὈΡοβιίΐθ Υ πδὰ ἃ αἰβογοηΐ 
δόξα τοῦ βελτίστου Ῥτοτηρίοα {μοηη. 

20. ὑπὸ δόξης φερόμενα] Ῥγοΐ, 
ρααθδ ΤΒΕΠΥ ΥὙϑιηδΥ ΚΒ ὑΠαῦ 10 15 δόξα, 
ποῦ ἐπιστήμη τοῦ βελτίστου {{ϑ8 
ΘΟα]α ἀτρθ ΒΟΚΥδύθβ ὕο 680806. 

28. ἀλλ᾽ αἴτια «χὲν τὰ τοιαῦτα] 
ΟΕ Ζ7Τύηιαθιια 46 ὁ ταῦτ οὖν πάντ᾽ 
ἔστι τῶν ξυναιτίων οἷς θεὸς ὑπηρε- 
τοῦσι χρῆται τὴν τοῦ ἀρίστου κατὰ 
τὸ δυνατὸν ἰδέαν ἀποτελῶν: δοξά- 
ζται δὲ ὑπὸ τῶν πλείστων οὐ ξυναΐ- 
τια ἀλλ᾽ αἴτια εἶναι τῶν πάντων, 
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καλεῖν λίαν ἄτοπον. εἰ δέ τις λέγοι ὅτι ἄνευ τοῦ τὰ τοιαῦτα 

ἔχειν, καὶ ὀστᾶ καὶ νεῦρα καὶ ὅςα ἄλλα ἔχω, οὐκ ἂν οἷός τ᾽ ἢνϊν 

ποιεῖν τὰ δόξαντά μοι, ἀληϑῆ ἂν λέγοι: ὧς μέντοι διὰ ταῦτα 

ποιῷ ἃ ποιῶ, καὶ ταῦτα νῷ πράττων, ἀλλ᾽ οὐ τῆ τοῦ βελτίστου 
.. ά ἊἋ Ἂ Ἃ Θ 7 οι . ΄ἊιῷΦ Ὁ ἊἋ 

αἱρέσει, Πολλὴ καὶ μακρὰ ῥᾳθυμία ἂν εἴη τοῦ λόγου. τὸ τὰρ 
ἀκὴ ὀιελέςϑθαι οἷόν τ᾽ εἶναι ὅτι ἄλλο κέν τί ἐστι τὸ αἴτιον τῷ 

ὄντι, ἄλλο δὲ ἐκεῖνο ἄνευ οὗ τὸ αἴτιον οὐκ ἄν ποτ᾽ εἴη αἴτιον - 
οι ᾿ ’ -΄΄Ν Θ Ν ΘΥ ο ά 

Ο ΘΗ μοὶ φαίνονται ψηλαφῶντες οἱ πολλοὶ ὥεπερ ἐν εκότει, 

ἀλλοτρίῳ ὀνόλχατι προςσχρούμενοι, ὡς αἴτιον αὐτὸ προςαγορεύειν., 

διὸ δὴ καὶ ὁ μέν τις Ὀΐνην περιτιθεὶς τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ 

ψύχοντα καὶ θερμαίνοντα πηγνύντα 
τε καὶ διαχέοντα καὶ ὅσα τοιαῦτα 
ἀπεργαζόμενα. λόγον δὲ οὐδένα 
οὐδὲ νοῦν εἰς οὐδὲν δυνατὰ ἔχειν 
ἐστί, ῬΥΘΒΘΩΠΥ μ6 ἀἰβυϊρ ΪΒΠ65 
[π6886 ὕνγο οἴδϑβθθ ὃΒ πρῶται 8ῃηά 
δεύτεραι αἰτίαι. ἸῺ 46 Ἐ 6 588 
τὰ μὲν οὖν ὀμμάτων ξυμμεταίτια 
πρὸς τὸ ἔχειν τὴν δύναμιν, ἣν νῦν 
εἴληχεν, εἰρήσθω: τὸ δὲ μέγιστον 
αὐτῶν εἷς ὠφέλειαν ἔργον, δ ὃ θεὸς 
αὔθ᾽ ἡμῖν δεδώρηται, μετὰ τοῦτο 
λεκτέον. 

4, καὶ ταῦτα νῷ πράττων] 80 
ΘΟΠΔῺΖ δου Ἡδίπμαουσ ΤῊΘ τη88. 
ἤᾶγο πράττω, ὙΪΟΗ τη8ὺ ΡῈ {μπ8 
ΤΟΠαἀοΤΘα : “00 580 ὑπδὺ 1Ὁ 15. ὈΘοδιιθ6 
οἵ πθβα ὑπ8ὺ 1 Ὧο ψμαῦ 1 ἄο, δῃᾶ δὖ 
ῃ8 βδιὴβ ἔπη ὑπᾶὺῦ 1 ἄο Ὁ ὈΥ͂ ἴῃ- 
6 ]Πσθηο6, 15. δ ΘΧΌΤΘΙΩΘΙΥ 5] ΟΥΘΏΪΥ͂ 
τηοᾶβ οὗ βρθδκιηρ᾽: 216. ἴο δββοχύ 
ΒΙΤΆ ΤΙ] ΘΘΟΊΊΒΙΥ ὑμὰὺ οκγαίθθ ϑδοὺβ 
ΠῸ8 Ὀθοδῖβθ οἵ μθθθ βυρϑιϊδυν 
ΟδΌΒ65 816] 4180 ὑῃτοαρ ἢ 1 6] σθηςο, 
15. ἃ ὙΘΥῪ ΘΟὨἤ ΙΒΘα δἰθίθιηθηθ. Βαΐ 
Ὁπουρη {Π6 τη8. γϑδαϊηρ οδη Ὅ6 86- 
ἴοπαθα, Τ 81ηκ 1 ῬγΟΡΔΌΙ6 ὑπμδὺ 
ἩΘΙΠΘΟΥ̓Β ποαῦ ϑηα βἰταρ]86 ϑιηθηᾶδ- 
ΤΟΩ. ΤΘβΟΟΓΟΒ. δῦ Ρ]αῖο γοίο, Ζ. 
86 δῦ. Βᾶγο ταύτῃ νῷ πράττω. 

ὅ. τὸ γὰρ μὴ ὀιελέεθαι)] Τῇ 
ΘΟΠΒΙΣΙΟΙΟῊ 18 ΟἹ ΠΘ᾽ ΔῊ ΔΏΘΟΟ] αΠΟῊ 
ΟΥ δὴ ἱπαϊρηϑηῦ ΔΡΟΒΙΟρθδῖ5. Οἢ 
δυηυροδύννην 177 α τὸ οὖν τοιούτων 
μὲν πέρι πολλὴν σπουδὴν ποιήσα- 
σθαι, "Ἔρωτα δὲ μηδένα πω ἀνθρώ- 

πὼν τετολμηκέναι εἰς ταυτηνὶ τὴν 
ἡμέραν ἀξίως ὑμνῆσαι, ἀλλ᾿ οὕτως 
ἡμέληται τοσοῦτος θεός : Ῥ᾿ΤΑΙ]ΔΥΥ 
Χρη. Μόγι. τἰν 19, τν 1 ὅ. ὙΥγιίου- 
ὈδΔΟὴ βαρροβίβ τὸ δ᾽ ἄρ᾽ ἣν μὴ διελέ- 
σθαι, »Υ ΒΟ 18 πθαῦ : Ὀπῦ πὸ ομδηρθ 
15. ὩΘ666α. 

8. ὃ δῆ μοὶ φαίνονται] “15 
156. δῦ ὉΠΟΥ͂ βϑϑῖὰ ἰο τη6 ἴο 6 μδῃηᾶ- 
Πρ ὉΠ ΠάΙν, 85. 1 ἴῃ τῃ6 ἄδυῖκ. ὃ 
-- τὸ ξυναίτιον. ἀλλοτρίῳ ὀνόματι, 
ΛΠΘΥ 0811 1ὖῦ ὍΥ 8. πϑὴθ ΜΉΘ ἄοθϑ 
ποῦ Ὀθίοηρ ἴο: 10, 1.6. αἴτιον. ΤῊΘ 
γϑδηρ ὄμματι 15 ααϊδα οαὖ οὗἉ ὈΪΔ66. 

10. ὁ μέν τια δίνην] Ἐπ ρθάοκ]οβ 
Θοποδῖνθα {Π8 θαυ ἰο ΡῈ Καρὺ ἴῃ 18 
Ῥίδοβ ὉΥ͂ ὑπ86 τρια γοΐαθίοη οἵ {ῃ6 
ὈΠΙΨΘΙΒΘ, 88, ὙΏΠΘῺ ἃ ΟΡ οὗ ψΘΌΟΥ 15 
ὙΥΠ1116α ΘΑ ΠΥ τοπηᾶ, [Π6 ταίρι ἰϑ 
Τοίδ θα ἴῃ {ῃη6 ΟΡ ; 80 Αὐ᾽βίοιϊα 
ΘΧΡΙδίπβ, ἀ6 οαθῖο τὶ χὶ]] 2958 16, οἱ 
δ᾽ ὥσπερ Ἐμπεδοκλῆς, τὴν τοῦ οὐρα- 
νοῦ φορὰν κύκλῳ περιθέουσαν καὶ 
θᾶττον φερομένην τὴν τῆς γῆς φορὰν 
κωλύειν, καθάπερ τὸ ἐν τοῖς κυάθοις 
ὕδωρ᾽ καὶ γὰρ τοῦτο κύκλῳ τοῦ 
κυάθου φερομένου πολλάκις κάτω 
τοῦ χαλκοῦ γινόμενον ὅμως οὐ 
φέρεται κἄτω πεφυκὸς φέρεσθαι διὰ 
τὴν αὐτὴν αἰτίαν. Απϑχδρογδθ ἴοο 
ΒΡ Ροββα ἃ περιχώρησις, ἴῃ οΥἅδΡ ἴο 
οἴΐδοῦ [Π6 βθρδιδίζοῃ οὐ 1Π6 ὁμοιομερῆ; 
Ὀαὺ Π6 αἸὰ ποῖ π{11186 10 ἴο βίοδᾶν [Π8 
ΘΔ} 1}. 

ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ 5Πομ]ἃ 6 
οοηπθοίθα ψ] ἢ μένειν. 

ιό 
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χλένειν δὴ ποιεῖ τὴν γῆν, ὁ δὲ ὥςπερ καρϑόπῳ πλατείᾳ βάθρον 
Ἃ ΦΥ͂ Φ 7 ΝΝ ». [ο Φ ὌνΨ΄, 7 9 Ἀ 

τὸν ἀέρα ὑπερείδει: ΤῊΝ ὃε τοῦ ὡς οἷόν τε βέλτιςτα αὐτὰ 

τεοῆναι δύναμιν οὕτω νῦν κεῖςθαι, ταύτην οὔτε Ζητοῦςειν οὔτε 
Ν 4 Ζ΄Ζ ΓΦ Ν 9 [ ν, 6 - ΄ 9 . τινὰ οἴονται δαμχκονίαν ἰσχὺν ἔχειν, ἀλλὰ ἡγοῦνται τούτου "Ἀτ- 

λαντα ἄν ποτε ἰεχυρότερον καὶ ἀθανατώτερον καὶ μᾶλλον 
ἅπαντα ευνέχοντα ἐξευρεῖν καὶ ὧς ἀληθῶς τὸ ἀγαθὸν καὶ δέον 

Ξυνϑεῖν καὶ ευνέχειν οὐδὲν οἴονται. ἐγὼ «ιν οὖν τῆς τοιαύ- 

της αἰτίαα, ὅπη ποτὲ ἔχει, αϑητῆσς ὁτουοῦν ἥδιςτ᾽ ἂν Γενοίμην " 
Φ δ Ἁ η Φ ’ Ἂς “΄6ἰἰο Φ ἊἋ [1 ῪΝΜᾺ 97 Υ ἐπειδὴ δὲ ταύτης ἐςτερήθην καὶ οὔτ᾽ αὐτὸς εὑρεῖν οὔτε παρ 
Φ ἴω ϑἤἢ Φ ’ Ἃ ͵ “Ὁ ΦΝ«ΝὩ ἊἋ 

ἄλλου λαθεῖν οἷός τε ἐγενόμην, τὸν δεύτερον πλοῦν ἐπὶ τὴν . 

1. ὁ δὲ ὥεπερ καρδόπῳ] “ϑηπούμοι 
βοίβ ὕΠ6 811 85 ὃ 8815 Οἵ βαρρογῦ [6- 
πρὶ [86 δου, 10 15. ΠΚὸ ἃ ἢδὺ 
Κηρϑαϊηρ-ἰχουρἢ. ΤῊ] ν]ΘῪ 15 ΔΌ011- 
Ραύοα ὈΥ Ατιδύοῦθ ἴο ΑἸΔΧΊΙΤΩΘΏΘΒ, 
ΑἸΘΧΘΡΌΤΘΒ, 8 ΤοιμοἸσίοβ ; οἵ, ὧδ 
σαθῖο τι χὶϊϊ 2940 18. ᾿Αναξιμένης 
δὲ καὶ ᾿Αναξαγόρας καὶ Δημόκριτος 
τὸ πλάτος αἴτιον εἶναί φασι τοῦ 
μένειν αὐτήν. οὐ γὰρ τέμνειν ἀλλ' 
ἐπιπωματίξειν τὸν ἀέρα τὸν κάτωθεν, 
ὅπερ φαίνεται τὰ πλάτος ἔχοντα τῶν 
σωμάτων ποιεῖν. Τηδὺ 15 ὕο 58, ὕΠ6 
ΘΙ ἄορθ. ποῦ 5101 ἴῃ Π6 οὐθδῃ οὗ 
δἷγ, θαὺ τοϑίβ ΡΟΙ. 086 Ββαγίασθ ΠΚὸ ἃ 
1α, 

2, τὴν δὲ τοῦ ὡς οἷόν τε βέλ- 
τιςστα]ῇ 45 Ἡϑίμαουῖ 8808, πΠ6 ψΟΡαβ 
τησϑὺ Ὀ6 σοπδίχιοα τὴν δὲ δύναμιν 
τοῦ οὕτως νῦν αὐτὰ κεῖσθαι ὡς οἷόν 
τε βέλτιστα τεθῆναι. Τῆι ἀϊδύϊπο- 
ἴὰοπ Ῥούνϑθη τεθῆναι δπὰ νῦν κεῖσθαι 
5Ποα]α 6. ποίϊοοα : 488 1Ὁ γγχὰβ θϑὺ 
0. ὕπθὰ ἰο Ὅ6 ΡὈ]δοθᾶ ὈΥ͂ ᾿1η4, 80 
ΤΠΘΥ͂ 816 ΠΟῪ βιύαεϊο. 

4, τούτου] 6. τοῦ ὡς οἷόν τε 
βέλτιστα κεῖσθαι. ὙΏΘΥ ὑμῖηκ ὑπᾶῦ 
ἴῃ ὑπ 61} ῬΌΓΘΙΥ ῬΆγΒΙοδΙ ὑΠΘοΟυ 65 ΓΠΘΥ 
ο8) ἢπαὰ δὴ Αὐϊδβ, 46. ἃ βυβίθῃ ἴο 
Θχρ δίῃ ἴῃ ὉΠΊΘΙΒ6, Τ10186 Ῥούθηῦ 
ὕΠ8η ὕπ ἤμπ8] οδιιβα Ὑγ1Ο ἢ οκγαῦβϑ 
Ῥοβύπ!ϑῦθβ. 

6. τὸ ἀγαθὸν καὶ Θέον] “[{6 
σοοῦ ἃῃα 86 Ὀϊπαϊηρ. ΤἬΘΙ6 15 ἃ 
ῬΙΒΥ οπ {88 ἀοιθ]6 βθηβθ οὗ δέον : οἵ 
Ογαΐμιιβ 418 π ἀγαθοῦ γὰρ ἰδέα οὖσα 

τὸ δέον φαίνεται δεσμὸς εἶναι καὶ 
κώλυμα φορᾶς. ΑἹ] [Π15 οὐαὰ6 οὗ 
ΑΠΔΧΔΡΌΓΑΒ 18 ἃ ῬΥΟΡΘοαθαθο ο {Π68 
1668] ὕμβθουυ. Τῃθὸ τηϑῖῃ ἰδυ]ῦ οἵ 
᾿ΑἸΠΔΧΘΡΌΤΔΒ 15. [ῃδὺ “{π6 σοοῦ 15 ηοῦ 
86 υἱθμλαῖθ 'οασβο ἴῃ 8. βυϑβίβιηῃ. 
ῬΙαῦο ΞΌΡΡὈ]165. δ15 ἀθίθοίβ (ἢ 086 1 6-. 
ρυιῖλο ᾿γϑῦ δια 5011] τγοτθ ἴῃ {Π6 ἸΔΊΟΥ 
ἀἸδΙοριθ5) (1) ὈΥ τιϑκίπρ τὸ ἀγαθὸν 
{Π6 ῬΙΙΠΟΙΡΙ6 οὗ 841} οχιβίθηοθ, 80 
ὑμαῦ θοῦ {ῃϊπρ' ΘΔ ΠΥ οχὶδίβ 1ἢ. Ῥγο- 
Ῥουθϊοη 85 1ὖ 15 Ῥοχΐθοῦ ; (2) ἴῃ ὑμαῦ 
γοῦς, ἰηβίοδᾷ οἵὗὐἨ Ῥδίῃρ ἃ ΙὩΘΥΘΙΥ͂ 
Θχύθυ 8] πιοῦν ῬΟΥΘΙ, 8 δούθδ!]ν 
[88 ΠΊΨΘΙΒΘ : οϑυβδίϊου. 15. Ὁ] Οἰτηδῦθ] 
1Ιαἀ θην. 
.. ἐπειδὴ δὲ ταύτης ἐςτερήθην) 

ῬΟΚΥύθΘ Π616 ΘΧΡΙΘΆΒΙΥ ΘΟ ἴ65565 ὑμδῦ 
ἢ6 888 ἢοῦ βιυοοθθαρθα 1ἢ {χϑοὶηρ ὉΠ6 
ΟΘΏΘΒΙΒ οὗ [6 πηΐνουβα ο {π6 1668 οἵ 
π6 ροοᾶ : δηα 10 15 τηοϑῦ ᾿πηρογίϑηῦ 
ἴο 681 ἴῃ ταϊηα πϑὺ γγμδῦ [Ό]]ονν8 15 
ΟὨΪΥ͂ ἃ ἀθβουϊρίίοῃ οὗ [ῃ6 δεύτερος 
πλοῦς. Τὰ {π6 Μοριδίίς ῬΙαῖο 15 
ῬΟ]α 6. δηα βοὺβ Του πμα 6. ἃ 511}1]]- 
ὑπαθ ὑΠ6 το] ύλοη θθύνθθῃ [π6 ἀγαθὸν 
8 ἃ 8 1468] δηα τηϑῦθυϊαὶ ψου]Ἱάβ ; 
Ῥαῦ ποῦ πη} τῃ6 λυϊοθιιβ δηὰ 
ΘΒΡΘΟΙΘΠν 5. ΟΥΟ Τρ ΘΟ νθιηθηΐ, 
1μ86 Τίηιαθιιθ, ἄοθβ ἢ6 δἰξζοιωρὺ {ὉΠ} 
ἴο Θχροῦμα ὑΐπθ βιρυθιηδου οἵ {Π6 
αὐτὸ ἀγαθόν. 

10. τὸν δεύτερον πλοῦν] 6. [Π6 
ποχύ θθϑὺ ὀοῦγθθ, ΤῈ οὐἹἱρίη οἵ 185 
ῬΙΌΨΕΙ 18 βΒῆονῃ ΟΥ̓ ἃ ρᾶθϑθαρθ οἵ 
Μοηδηᾶον ὙΠΟ ὙΆΡΠΘΡ αποίθβ : ὁ 
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ἴ πεπραΓγλάτευκαι, βούλει «οἱ, ἔφη, ἐπίδειξιν 

ποιήςοσχκκαι, ὦ Κέβης; Ὑπερφυῶς μὲν οὖν, ἔφη, ὧς βούλομαι. 

ΧΙΧΝΠΠ. Ἔθδοξε τοίνυν οι, ΗἩ δ᾽ ὅς, μετὰ ταῦτα, ἐπειδὴ 
ἀπείρηκα τὰ ὄντα «“κοπῶν, δεῖν εὐλαβηθῆναι, κὴ πάθοιμι ὅπερ 
οἱ τὸν ἥλιον ἐκλείποντα θεωροῦντες καὶ «ςκοπούμενοι" ὃια- 
φθείρονται γάρ που ἔνιοι τὰ ὄλχλλατα, ἐὰν ἡ ἐν ὕδατι ἢ τινὶ 
τοιούτῳ «κοπῶνται τὴν εἰκόνα αὐτοῦ. τοιοῦτόν τι καὶ ἐγὼ 
ὁιενοήθην, καὶ ἔδεισα, ἡ παντάπασι τὴν ψυχὴν τυφλωϑθείην 

βλέπων πρὸς τὰ πράγματα τοῖς ὄχλμασι καὶ ἑκάστη τῶν αἰεϑή- 
ςεῶν ἐπιχειρῶν ἅπτεςϑαι αὐτῶν. ἔδοξε δή «μοι χρῆναι εἰς τοὺς 

λόγους καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις ςκοπεῖν τῶν ὄντων ΤτῊ͵᾿ ἀλή- 

τῆς αἰτίας ΖΗΤΗΣΙΝ ΗἩἾ 

δεύτερος πλοῦς ἐστὶ δήπου λεγόμενος, 
ἂν ἀποτύχῃ τις πρῶτον ἐν κώπαισι 
πλεῖν. Ἡδιηαουῖ ααοῦδβ Ἐπαιβία 118 : 
δεύτερος πλοῦς λέγεται, ὅτε ἀπο- 
τυχών τις οὐρίου κώπαις πλέῃ κατὰ 
ἸΤαυσανίαν. ῬΙαΐο 885 Ὁ δρϑίῃ, 
Ροϊέϊουιια 800 ο, Ρληοθυιβ 19 ο6. Οὐο- 
Ῥᾶγθ Αὐίβίοι!θ Νῖῖο. ΕἸ. τὶ ἰχ 4 ἐπεὶ 
οὖν τοῦ μέσου τυχεῖν ἄκρως χαλεπόν, 
κατὰ τὸν δεύτερον, φασί, πλοῦν τὰ 
ἐλάχιστα ληπτέον τῶν κακῶν. ΑἸ80 
Ῥοϊέξίε8 τιι νἹ 6 (βου 1}}1) 1284 19. 

99 Ὁ---1ΤῸῸ Α, ἃ. ΧΙ. ΚΙΏ6Θ 
θη, οοπύίητιοθαθ ϑοκτγαΐθθ, 1 ἤᾶγα 
Ῥθθη ἰογοθᾷ ἴο δῦϑῃδοι ὑπ 6 βθδγοῇ 
ἴον {μ6 τ οϑιιβθ, μα ἔθαυτηρ Ἰϑϑύ, 
85. ὕποβθ ὙΠῸ τϑβἢ ]γ [ΔΚ 6 ΟὈβΘυ αὐ! 0}}8 

. ὉΥ ραζίησ ΟἹ ὑΠπ8 50. Ἀ]Τ,581}, Ἰηβύθϑα 
οἵ ἢἷἰ5 γτοῆρούϊου ἴθ {Π6 νϑίθυ, 816 
Ῥεῖ οὗ {πον ὈῬοαῚ]ν νἹ βίο, τὴν 508] 
Βῃοι]α 6 ὈΠπαᾶρα 1. 6 θη ἀθαν οῦ 
ἴο Ὀ6μο]α ὑρυϊ Ὠουβο! ἢ, 1 Ῥουπουρῦ 
τὴ8 οὗ οοῃῥοιηρ]δύϊρ ΠΘῚ ἴτηδοθ, ὈΥ͂ 
ὙΓΠΙΟῊ 1 ταθϑῃ ἀοΠ 1 ἸΟῚΒ. ΟΥ̓ ΠΟΪΠΟΠΒ. 
Απᾶ γοὺ ὑΠ15 ΘΟΙΏΡΔΙΊΒΟΙ. 15 ΒΟΘΙΌΒΘΙΥ͂ 
αὶν : ἴῸΣ 6 ὑπαῦ ᾿ηνοδυραϊθθ ρα ἢ 
ἴῃ πούϊοηβ ον ΔΙ] ἀοθ8 ἢοῦ 566 ΘΙ 
ἴῃ 8. 51ηἸΠΠὖπᾶ6 το ἴμδη ἢ6 γ7Ὑὲλιο 
ΟὈΒΘΙΥΘΒ. ΒΘΗΒΙΌ]6. οἸ͵θοῖθ.. ΑἸΥΠΟΥ 
ὑΠ15 γγὰβ ὕπ ὁοῦγθα 1 ἴοοῖκ : ΘΒΒΌΙΩΙΠΡ' 
π6 Ὀεθὺ ἀδβηϊθοη 1 οοὐ]αὰ ἴον, 1 
ΤΌΘ υμϑύθνου. ἀουθθβ γι {ῃΠδὺ 88 
ὑτιιθ, 8η4α Ὑμδίθγοι ἄοθϑ ἢοῦ 1 χτο]θοῦ 
δἃ5. 184156ὃ. 1 Ψ11}1 ῬΥΘΒΘΏΌΠΆ ΘΧρ ϑ 
ΤΩΥ͂ Τηθ Ποα Τη0 186 Ο]Θ671Υ. 

ἙΎΟΙῚ ῃθ ΤΟΥΘρΡΌΟΪηρ ΔΏΔΙ]Υ515 1 111] 
086 866 ὑμαῦ ὑμ6 1ηὐουριθύδ ] ἢ ἢ ΘΓ 
ΘΊνΘη οἵ [18 ΘΧ ΣΤ ΘΠ16]γΥ αἸΠΠ ΘᾺ] ραθθαρθ 
αἰ β Ί 6]γ ἔγλοτῃ [ῃΠδὺ οὗ οὔ υ δα 1 οΥϑ, 
Α [11] ἀϊἸβοιββίοη οἵ {Π6 ῬΥΟΌΙ ΙΩΒ ὈΓ6- 
βϑδηΐθα ἴῃ {Π15 οπαρίου νου] ΟΟΟΌΡΥ 
ἴοο τη ποῇ βρ0866 [ῸὉΓ ἃ ποῖθ : Π6Υ 8.6 
ΘΟΟΟΤΟΙΏ ΡΥ ἀ θα! χα 1 ΑΡΡομαϊχ 11. 

4, τὰ ὄντα] “τοϑ] 1165 ; 2.6. ἔγοΙα 
ΡΙαἴοΒ ροϊῃύ οἵ γί ὕΠ6 ὑχθ σϑιβ68, 
τἀγαθὸν καὶ δέον. 

7. τὴν εἰκόνα αὐτοῦ] Οὗ Πε- 
ρυινίϊς ὅ16 Α. 

8. τὴν ψυχὴν τυφλωϑθείην) Οὐοιη- 
Ῥ816 [16 τηϑύϑρῃου ἴῃ Ποριυίίο ὅδ 7 Ἢ 
τὸ δ᾽ ἐστὶν οὐ πάνυ φαῦλόν, ἀλλὰ 
χαλεπὸν πιστεῦσαι, ὅτι ἐν τούτοις 
τοῖς μαθήμασιν ἑκάστου ὄργανόν τι 
ψυχῆς ἐκκαθαίρεταί τε καὶ ἀναζω- 
πυρεῖται ἀπολλύμενον καὶ τυφλού- 
μενον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων, 
κρεῖττον ὃν σωθῆναι μυρίων ὀμμά- 
των" μόνῳ γὰρ αὐτῷ ἀλήθεια δρᾶται. 

9. πρὸς τὰ πράγματα] 1 [ΟΓΙΔΟΥΙΥ͂ 
πηαογδίοοα [Π18 ἴο τηθᾶῃ {μ6 14688 
ΠΠθηβοῖνοθ, ΟἿ, 66 ἢὉ᾽ν αὐτῇ τῇ ψυχῇ 
θεατέον αὐτὰ τὰ πράγμαται Βα 1 
ΔΙ ὨΟΥ͂Υ ΘΟΠ]ΠηΟΘα ὑπϑὺ 10 15. ῬΟΒΒΙ1Θ 
ἴο τηϑῖτθ πράγματα 5σ. Υ ῬΔΙ ΙΘ]85, 
8δηα ὑμπθ ἴο δνοϊὰ {16 Πδυβηη θα οὗ 
ἰακίτρ ἑκάστῃ τῶν αἰσθήσεων 85 8 
τη θθ Ῥ ΠΟΥΊΟ8] ΘΧΡΤΘΒΒΙΟῚ [ῸΣ “811 [86 
ῬΟΥΤΟΥΒ Οὗ ὉΠ6 500]᾽ : 566 ὕμ6 ἀϊδβουβ- 
ΒΟ.) ΟὗἨ ὉΠ15 οἰδβα ἢ Αρρϑῃᾶιχ 11. 

10. εἰς τοὺς λόγου] ΤΠδ τηθδ8ῃ- 

1ο 
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ΘΕΙ͂Ν. ἸΙζῶς ἈΧΕέΝ ΟὖΟὐνδΝν ῳ 
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Ζοῦ τρόπον τινὰ οὐκ ἔοικεν" οὐ 
γὰρ πάνυ ευγχωρῶ τὸν ἐν τοῖς λόγοις σκοπούμενον τὰ ὄντα 
ἐν εἰκόσι μᾶλλον Ἵκοπεῖν ἢ τὸν ἐν τοῖς ἔργοις. ἀλλ᾽ οὖν ὃὴ 

ταύτη τε ὥρμηςα, καὶ ὑποθέμενος ἑκάστοτε λόγον ὃν ἂν κρίνω 

ἴησ οἵ {π15 οδὴ Ὅ6 {0ΠῸ ἀπαογϑίοοα 
ΟὨΪΥ ἴοι ἃ ΨΘΙῪ οδΥθία! βὑπαν οἵ 
Πορυνίϊς 506-518. Βνιοβῆγ, Πούγθνου, 
10 15. 015. Τῇ6 Βοκγαῖϊο τηϑυμοά οὗ 
ἀδβηϊθίοη τγᾶβ, ΕΥ̓͂ Θομηρατίβοῃ. οἵ 8ὃ 
ὨΌΙΆ ΘΙ οὗ Ῥδυύϊοα]δγβ 1 ἢ τσ ἀ6- 
βισηϑίθ Ὁγ 016 βδὴθ Ὡϑη16, ὕο ἀβοθυύα] ἢ. 
δῦ δὑγ! Ὀυιῦθϑ ΤΟΥ τη 16 }γ δοοϊάρθηΐαὶ 
ἴῃ ψϑτϊου ρϑυῦου]διθ, δια τ μδὺ Θ 8 
Θϑβθηῦία] ὕο Π6 οδ85: ὕδμιβ ἴῃ. ἀθῆηῃ- 
Ἰὴσ 8 ΠοΥβθ6 ὅἷ]Χ΄ο2ι τητιϑῦ αἸβυπρτ 5} 
Ὀούνψθοη. ἤμοβα ααϑ] 1165 ἩΏΙΟ. ΒΟΙῺΘ 
ΠΟΥΒΘΒ. Ῥοββϑᾶβ δη6 οὔμθῖβ ἀο πού, δῃα 
ἴμοβα ψιῦβουῦ σὴ 86 δῃϊηδ) 
νου ]α ποῦ 6 ἃ οΥβθ. 186 ἀρἤη] 10. 
085 ἰΟΥχηβα 15 [ῃ6 λόγος, Π6 οοποθρύ 
ΟἹ σΘΏΘΙΆΙ ποίϊοη. ΝΟΝ 1ἢ {86 
ΘΔΥ]6Ρ δίασα οὗὐ ὕμ86 168] {ΒΘΟΥῪ, 
 ΏΘΥΘΥΘΥ [ΠΟΥ 15 ΒΕ Οἢ ἃ λόγος, ὕΠ676 
15. ἃ͵δθο 8ῃ. 1468, ΘΟΥ̓ΤΟΒΡΟΠα]ηρ' [ο ΘΥ̓ΘΥΥ 
ΤΟῸΡ οἵ ῬδυῦιουϊδιΒ οα]]16 4 ΌΥ [6 
βθὴθ χη (Πορυδίίς 96 4). ΤῈ 
Ῥυϊηοῖρϑὶ ἀϊβουθηοα θούνθθῃ ὑΠπ6 λόγος 
δ {86 ἰδέα 15 (1) ὑμ6 λόγος 15 8 
τηθηΐδὶ οοποθρύ, μϑυϊηρ ΠΟ οχὶδίθῃμοθ 
Ῥαὺ ἴῃ οὐν δπουρῃῦ; {π6 ἰδέα ἴ5. ἃ 
561 δχιβηρ Θββθῆθθ, ᾿πἀθροηάθηύ οὗ 
ΟὟΤ ὑπουρθῦ : (2) {868 λόγος ᾿ποϊπᾶθ8 
811 ὑμδῦ γγὸ οϑὴ αἰβοουοὺ ϑροσὺ {868 
61485 ὈΥ̓͂ οὐδογνδίΐοῃ ; {πμ6 ἰδέα ἴῃ- 
οἰααοθ 811 μδῦὺ {Π6γ6 15 ἰο Ῥ6 Κῃονῃ 
δρουῦ 10. ΤὨογθίοσθ ἔροια ὑμ6 Ρ]8- 
ἰοιπῖος φῬοΐϊῃῦ οὗ νἱϑν [86 λόγος 15 ΟἿΥ 
δοποθρίΐϊοῃ. οὗ {π6 ἰδέα, [πμ6 τοῆθοῦϊοι 
οὗ 1ἴὖ ἴῃ οὟΥ ταϊπᾶ : 1] οἢ τϑθοίοι 
ΟὨΪΥ ἱπρου ἴθοῦν τορυθϑθηΐθ 1, ἴπ- 
ΘΒΙΩ ΘΙ 85 1 156 αἀουγοα ᾿ῸΠῚ 88 
᾿τηρου θοῦ ΔΡΡΥΘ ΘΏΒΙΟΩ οΟὗὨ Ῥ8. 10.181, 
ὙΒ1Οἢ ὉΠθιλβο! γο 5. 81Λ6 ΟὨΪΥ͂ ᾿τηρουΐθοῦ 
ΠΚοηθθβοθ οὗ ὑη6 1'Θο8. [1ἢ {115 5686 
10 15 ὑπαὺ ΡΙαῖο τορι [Π6 λόγος 88 
εἰκὼν τοῦ ὄντος. ΤῊΪ5 τηϑύου ἢδβ 
Ῥθθὴ απ ΡΆΌΙ]Υ͂ ΟἸθαγθα ἋΡ γ΄ Ὀγ. 
δ κβοι, «οιγηναΐ ὁ ῬΙυϊοίοσῃ 0]. Χ 

Ῥ. 182 [0]. ὅ86 Τηϊοαποίίοη ὁ ὅ. 
ΤΉΘΙΘ 15 δῃ ἰη ουοϑίμηρ 88 οὗ λόγος 
1ῃ Ζανυ8 8958 Ὁ, ΏΘΥΘ δ Αὐπϑηΐϊδῃ 
Βθ 05 ἄρ᾽ οὐκ ἂν ἐθέλοις περὶ ἕκαστον 
τρίᾳ νοεῖν;. .. ἑν μὲν τὴν οὐσίαν, 
ἐν δὲ τῆς οὐσίας τὸν λόγον, ἕν δὲ τὸ 
ὄνομα. Τμδ δρρτοχίτλδίίοῃ οὗ οὐσία 
ἴο μθ Αὐ᾽βύοίθιἰδϑη 5686. 15. 8150 
ποίΔ 16, 

1. ἴσως μὲν οὖν] ϑοκταῦβθ δἴορϑβ 
ἴο ρυιδια Ὠ]ΠΊ561ὅ δρϑίηδὺ οομοθαϊηρ 
ἴοο τηπορβ. Τὴ λόγοι ἃγτθ ἱηάθθᾶ 
ΟἾΪΥ εἰκόνες, θὺὺ 850 δ'80ὸ δῖ6 [86 
ΒΘΏΒΙΌ]6 ῬΔΥΟΌΪΘΙΒ ; δηᾶᾷ η6 ἸαΟΥ 
816 ὍΠη6 1685 ὑγαβύνγοτσθῃν. Ἠᾷδ {ῃ θη 
ὙΠῸ 566 Κ8 ὑγα ἐν τοῖς λόγοις ἄοθ8 

ποῦ αἀ681] ψι ἱτηᾶρθθ ΔΩΥ͂ ΤΏΟΥΘ 
{πῃ ᾧΠ6 ῬΠγβιοιδῦ 0 ᾿νοῦ ραίθβ 
πϑῦστα! ῬΠΘΏΟΥΊΘηδ. ἘῸΣ ᾧ ΒΟΡΕ 
οἷν ὡς, ὙΠΟ ῬΟΥΔΡ5. 5μουϊ]ὰ 6 
γοϊδιηθα. 

8. τὸν ἐν τοῖς ἔργοιο] ἔργα Πθῖδ 
τ ὕπ ραγύϊου]δυθ. ΤῊ ψοσὰ 15 πϑοᾷ 
Ῥθοδῦβθο οἵ {8868 ἴβϑιλ1Πι8ν δ. 6515 
ὙΠ λόγοις : πού,  {πῖηκ, τ Π ἃ 
γον οὐ ἀθηούϊπρ [ῃ6 ῬδυΟΌ]815. ἃ 8 
ὙΟΥΚΒ ΟΥ' Ῥχοσποίβ οἱ ὑπ 1685 ὙγΏΘη 6 
μου ἀθυῖνα ὑμ6 1} οχβϑύθῃοθ, 

ἀλλ᾽ οὖν δΗ] “Πονασοῦ ἐπδΐ 
ΤηδΥ Ὀ6.᾽ οΟΚΡαίθα ἀοαβ οὺ ῬΙΌΡΟΒΘ 
Ἀθγ6 ἰο ἀδοδύθ {Π6 1581|6 σϑιβθα 1ῃ [ῃ8 
ῬΙΘΟΘαΙΏρ' βοηὔθηοο. 

4. ὑποθέλιενοο] ΤῊ τηϑύμοα ᾿ϑτηουα 
ΓΌΠΥ ὀχρ]αηθα ἴῃ 0Π6 ποχῦ οπαρίοτ. 

ΕΌΥ ΘΧΔΙΡΙ6, Θοκγδΐθβ ΟΥ̓ ΘΧΔΙΏΙ Ηρ 
ἃ ΠΌΠΟΙ οἵ ᾿ἰπῃϑίϑησθοα οἵ δίκαιον 
ἴουὴΒ 815 ὑπόθεσις 85. ἴο 6 Ὡϑύαχθ 
οὗ δικαιοσύνη. ΤῊ5 ὑπόθεσις 15 ἨΪ5 
οοποθρύϊοαη οἵ {ῃ6 αὐτὸ δίκαιον. 
ΤΉΘη ἢ6 δοιλρϑτοι τι ἢ 015 ὑπόθεσις 
Ῥδυίοα]δ δίκαια, οΥ ὙΠδίθΥΟΥ Ῥτο- 
ἔββθθθ ὑο Ὀ6 βᾷοῃ, δηᾷ δα μβ Οὗ 
γα ]θοΐβ θ8 0 1ῃ 50 8} ἃ5. 1Ὁ ΔΡΥΘΘΒ ΟἹ 
ἀἰβδρυθαβ ἢ {6 ὑπόθεσις. 

100 
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ἐρρωυμενέοστατον εἶναι, ἃ μὲν ἄν μοι δοκῇ τούτῳ ευκμφωνεῖν, 
: 7 [: Φ “ 27 Ἀ Ἂ ς ΨΖ Ἀ Ν [ο 927 
τίθησι ὡς ἀληθῆ ὄντα, καὶ περὶ αἰτίαα καὶ περὶ τῶν ἄλλων 
Θ 7 [ων 97 δι . μλῚ ΄. φ φ Φ “Ἁ ΄ 

ἁπάντων τῶν ὄντων, ἃ δ᾽ ἂν μή, ὡς οὐκ ἀληθῆ. βούλομαι 

ὃέ ςοἱ ςαφέοστερον εἰπεῖν ἃ λέγω: οἷμλαι γάρ ςε νῦν οὐ μλιαν- 

ϑάνειν. Οὐ μὰ τὸν Δία, ἔφη ὁ Κέβης, οὐ ςφόδρα. 

ΧΙΙΧ. ᾿Ἀλλ᾽ ἡ δ᾽ ὃς ὧδε λέγω, οὐδὲν καινόν, ἀλλ’ ἅπερ 

ἀεὶ καὶ ἄλλοτε καὶ ἐν τῷ παρεληλυθότι λόγῳ οὐδὲν πέπαυμιαι 

λέγων. ἔρχομαι γὰρ δὴ ἐπιχειρῶν ςοοι ἐπιδείξαςεϑαι τῆς αἰτίας τὸ 
εἶδος ὃ πεπραγμάτευμαι, καὶ εἶκαι πάλιν ἐπ᾽ ἐκεῖνα τὰ πολυορύ- 

λητα καὶ ἄρχολχκαι ἀπ᾽ ἐκείνοον, ὑποθέμενος εἶναί τι καλὸν αὐτὸ 
Φ δ κ Ἀ Φ » Ν ΄ Ἂ Φ᾿ ’ [᾿ 97 

καθ᾽ αὑτὸ καὶ ἄγαθόὸν καὶ μέγα καὶ τἄλλα πάντα" ἃ εἴ μοὶ 

ίδοοα τε καὶ ευγχωρεῖς εἶναι ταῦτα, ἐλπίζΖου οσοἱ ἐκ τούτων τὴν 
ς . ᾽΄ Ἂ Φ γά Φ Φ 4 Θ 7 

αἰτίαν ἐπιὸείξειν καὶ αΝεύρῤηεεινΝ, ὡς ἀθάνατον Ἢ ΨύΧχΧΗ. ᾿Αλλὰ 

κκήν, ἔφη ὁ Κέβης, ὡς διδόντος ςοι οὐκ ἂν φθάνοις περαίνων. 

100 8---102 Α, ὁ. ΧΙχ. ΜΥ 
τηϑὐπῃοα 15 πούῃίηρ πθνγ, ἢ6 Ῥγούοββαβ: 
10 βἰδγύβ Τροῖὴ {Π6 1668] ὑῃθουΎ Β]ΟῊ 
15. 1Δ1711]}181 ἤο ἃ; δπηα ὈΥ͂ τηθδῃ8 οὗ 
0818 ὕΒμΘουῪ [1 ΠΟΡΘ ἴο ρσέονθ {Π6 801}}}8 
ἸτητηοΥΔ] 100. ίασππρ πο [Π6 
δδδαχηρύϊοη ὑμαῦ ὑμουθ δῖ6 14θὰ8 οἵ 
Ῥοδαῦ ἃ] δηα 1αθῦὺ δπα ογθαὺ οἷο. 1 
ΒΙΙΏΡΙΥ δἰἴπτιη ὑπμαῦ 411] φδυῦοι]δη8 
Ῥοββθββθιηρ [6.688 4 8110168 ῬΟΒΒ688 ὕΠΘ 
ὈὨγΟῸΡ {π6 1468, τοῦ Υ ΟΥ̓ ῬϑυΙ101- 
Ῥδύϊομ, ῬΥΘΘΘΉ66, ΟΥ̓ ΘΟΙΏΠΠΏ]ΟΏ, ΟΥ̓ 
ΠΟΎΘΥΟΥ γοὰ ΤΥ ἀ6ἤμηθ [Π6 οομηθχ- 
ἴο. ΑἹ] οὔ: οϑῖιϑοθ 81΄6 θογομῃὰ 
ΤΩ ΘΟΙΩΡΙΘΏΘΗΒΙΟΩ ; 1 ΟἸἸηρ ΒΙΠΡΙΥ͂ 
ἴο ΙΩΥ̓ 88ΐδ ΥΘΡ]γΥ7, ὑμαὺ ὑμ6 1ᾶθϑ οὗ [88 
Ῥοϑαί{ὰ] 15 0Ὅη6 οααβθ οὗ Ὀθδαύνυ. [ἢ 
γοὰ ϑδοοορῦ {ῃ18, γοῖι 011 Ὡθνο ὁοῊ- 
Βθηῦ ἴο 58.0.0 ὕὑπαῦ ΟἿὯθ 8 18 ΟἹ ΔΡΘΙ 
ΟἹ ἰθθβ ὕπ8δῃ ϑηούμθυ ὉΥ 8 ᾿ιοϑά, Ὀαύῦ 
ὌΥ συθδίῃθϑϑθ ΟἹ Β1Ώ8] 0685; ΠΟΙ ὑμδῦ 
ἴθ 8186 το 16 ὕθϑη οἱσηὺ ΟΥ̓ ὕψο, Ὀαὺ 
Ὀγν ταὰ! ὐὰ46. ΙΓ] ΔΙΥ͂ θη. ΟἿ Θ 
15. δά ἀθα ἴο οῃ6, οἱ αϊγα6α, 8 οϑ88 
ὙὮΥ [πῃ6 ὕγνο 816 ὕγο 15 ποὺ δα 1] 0 
ΟΥ̓ αἸνίβίοι, θαὺ ὉΠη6 1άθ8 οἵ ἀσδΠῦν : 
81} οὔοὺ οδβθθ γοὰ σου] Ἰοᾶνθ ἴο 
Ὑ1Β61 Ποδβ ὑμϑη. γοῦθ. Αρϑίῃ 1 
γοὰ ΘΙ ἰὈγοθα ο ον δ8ὴ ϑοοοπηῦΐ 
οἵ γοὺγ πγρούμαϑιβ, γοὰ σοῦ α Ῥτο- 
ο66α ἴο 8 ΒΙρΏΘΙ' σοηθυϑ βίοι, δθα 

δισδῖη ὕο δ ύμ 6: : δβοθηαίηρ {11] γοὰ 
ΤΘ8ΟΠ 66 οη6 [Πδὺ νγὰ8 δϑάδθαπαίθ : δηᾶ 
χοῦ σου ὰ Ὀθνγᾶνα οὐ [4]]1ῃρῦ Ἰηΐο 
86 οοῃ  Β]οὴ5 οἵ ὑποὰυρῃῦ, οὗ ψ Βϊοἢ 
Βῆδηλ ΡὨ]]ΟΒΟΡΉΘΙΒ ἃ΄6 σαλ]ῦγ. ΗΘ 
ἘΠ Κσαύθβ Ἰη ουυαρβ ὕο Ἔχ Θ85. 15 
Δα τα Ἰγύϊοη οὗ ϑοκτγαίθβ᾽ οἷθδι δχροϑβί- 
ὑϊοη. 

ΤῊΘ ἀρϑμῃοῦ οἵ {118 Ομδρύθυ 15 ὑμδὺ 
ὈΠΙΊΨΘΥΒΘ}5 8ΙΟΠ 6 οδ. 6 Κη. ΕῸΣ 
0}8 Ῥτθβθηῦ, Πού ΥΘΥ, [Π 6856 ὉΠ γ675815 
8.6 ἴῃ [86 ἴοντα οἵ λόγοι οΥ ὑποθέσεις, 
ὙΠΟ 8.6 ηοῦ ΟὈ]θοίβ οἵ νοῦς Ῥ͵ΟΡΘΙ. 
γα αἰ]! ϑοῦϊο 15 τηδᾶθ ρϑυΐθοῦ λόγοι 
γ7111 Ὀ6 δχο!ιδηρσδα ἴον ἰδέαι, ὑποθέσεις 
ἴον ἀρχαί. 

8. ἔρχομαι γὰρ δὴ ἐπιχειρῶν] 
Α5. Ἠδίμαουί οὔβθύνοθ ἐπιχειρῶν 
ἐπιδείξασθαι ᾿ὰ5 νἱνίθθ ΠΥ ἃ ξαδαγο 
ἴογοθ, ὑῆθηοα Ὁ ἰᾶκοθ {Π86 Ὀ]86β 
οἵ ἐπιδειξόμενος, νγ]Οἢ που] Ὁ6 
[8 ΟΥΑΙ ΠΔΡῪ οοηδίγούϊοη. ΟἿ, ΤΗδαο- 
ἐθέιι8 180 ο ὅπερ ἧα ἐρῶν : ἃ ῬΏΓδΒΘ 
ΥΪο ΟσΟυ5 ἴῃ Ποριδίλο 449 Α, 
ὅ62 σ. 

14. οὐκ ἂν φϑάνοιο] “γοι οδηποῦ 
ὍὈ6 ὕοο αὐ1ὸκ ἴῃ Ῥγοοθθαϊηρ ἰο {Π6 
Θμα. ΤῊ 15 τοῦ δὴ ὉΠΟΟΙΏΙΊΟΙ 
Ἰούδα. ΟΥὁ ιγηυροθύννην 185 π, 
ἘαΤΙΡ. 10. Τανν. 945, Χαη. Μοην. 
1111 11. 
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(κόπει δή, ἔφη, τὰ ἑξῆς ἐκείνοιο, ἐάν ςοι ξυνδοκῆ ὥςπερ 
φαίνεται γάρ μοι, εἴ τί ἐςτιν ἄλλο καλόν, οὐδὲ δι᾽ ἕν 

διότι χχετέχει ἐκείνου τοῦ καλοῦ καὶ πάντα δὴ 
“Ὁ δ ́ φΦ.2 “- ἴω 9 

τῇ τοιᾷὸε αἰτίᾳ ευγχωρεῖς; (ξυγχωρώ, ἔφη. 
7 

ἔτι μανθάνω οὐδὲ δύναμαι τὰς ἄλλας αἰτίας 

καλὸν εἶναι 
ΘΠ  Α 

οὕτως λέγω. 

τοίνυν, ἢ ὃ᾽ 
Θ᾽ 

Ος, 

ΠΙΛΆΤΩΝΟΚ [τοο 

Φ ᾽ 

εμοι. 

ἄλλο 

Οὐ 

τὰς ςοφὰς ταύτας τιγνώςκειν" ἀλλ᾽ ἐάν τίς οι λέγη ὃι᾽ ὅ τι 
καλόν ἐστιν ὁτιοῦν, ἢ χρῶμα εὐανϑὲς ἔχον ἢ οχῆμα ἢ ἢ ἄλλο 

ὁτιοῦν τῶν τοιούτων, τὰ κὲν ἄλλα χαίρειν ἐῶ, ταράττοχιαι γὰρ 
Φ “- 27 “ “-“.3ἅ« Ἁ Φ “΄. “ ο»ἤ’ ν 5647 

ἐν τοῖς ἄλλοις πᾶςι, τοῦτο ὃε ἁπλῶς καὶ ἀτέχνοσα καὶ Ἰεώας 

εὐήθως ἔχω παρ᾽ ἐμαυτῷ, ὅτι οὐκ ἄλλο τι ποιεῖ αὐτὸ καλὸν ἢ 
κλ] 

ἧι ἐκείνου τοῦ καλοῦ εἴτε παρουςία εἴτε κοινωνία εἴτε ὅπῃ δὴ 
καὶ ὅπως προσγενομένου οὐ τὰρ ἔτι τοῦτο διοχυρίΖζοχαι, ἀλλ᾽ 

6. τὰα ςοφὰς ταύτα΄σ] 1.6. {Π6 
οδαβα5 οὗ ὕῃ6 Ῥγβιοϊϑύβ. ᾿ 

10. ὅτι οὐκ ἄλλο τι ποιεῖ] ΤῊ18 
15 Π6 Ῥϑῆᾶϑαρθ γϑίουσθα ἴο ὈΥ͂ Αὐ᾽βύου!θ 
ὧδ φθτ.. δὲ ΟΟΥ. τὶ ἴχ 8889 9 ἀλλ᾽ οἱ 
μὲν ἱκανὴν φήθησαν αἰτίαν εἶναι 
πρὸς τὸ γίνεσθαι τὴν τῶν εἰδῶν 
φύσιν, ὥσπερ ὃ ἐν τῷ Φαίδωνι Σωκρά- 

“ τ 

της καὶ γὰρ ἐκεῖνος, ἐπιτιμήσας 
Ἂ 3 ξς 50ῸΧΝ 3 ’ τοῖς ἄλλοις ὡς οὐδὲν εἰρηκόσιν, 

ε 7] ε 3 κᾺ 3 Ν ὑποτίθεται ὡς ἔστι τῶν ὄντων τὰ 
μὲν εἴδη τὰ δὲ μεθεκτικὰ τῶν εἰδῶν, 
καὶ ὅτι εἶναι μὲν ἕκαστον λέγεται 
κατὰ τὸ εἶδος, γίνεσθαι δὲ κατὰ τὴν 

’ Ν ᾽ὔ Ν ἊΝ μετάληψιν καὶ φθείρεσθαι κατὰ τὴν 
3 γέ Φ 3 5 

ἀποβολήν: ὥστ᾽ εἰ ταῦτα ἀληθῆ, 
τὰ εἴδη οἴεται ἐξ ἀνάγκης αἴτια εἶναι 
καὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς. Αποῦμοῦ 
ΤΟ θιθηοα 5 'π Μείωρ. τ ἷχ 9919 8. 

11. εἴτε ὅπη δὴ καὶ ὅπως προς- 
γενομένου] ΤῊ τη8. Το ϑαϊηρ προσ- 
γενομένη Ὧδ5 οἴνθη το ἢ ἰτουθῖο ἰο 
1πΠ6 οαϊύοτβ. Υ γύϊθῃη 0 ῬΙΌΡΟΙ͂ΘΒ 
προσαγορευομένη, ΜΆΘΟΙ, ὑδουρἢ 
δοοορίθα ΗΥ͂ 6 Ζίτιοη οαϊύουϑ, 15 
ΒΔΡΟΙΥ αὐ ϑίθοίουυ. ΘοθδηΖ δῃὰ 
οὗβοῦ χροθηὺ ἀϊθουβ Ὀσϑοϊκοῦ εἴτε, 
ἡ] ΘΟ 15. ῬΓΘΟΙΒ6]Υ 826 ψοσαὰ 1 Βῃομ)]α 
τηοϑῦ 18} ἴο Κορ. ἘῸΥ ΒΆΤΟΥ Ῥ]αῦο 
15. Βαροοδύηρ βοὴθ δἰ ἰθυηϑίιν ἴο 
παρουσία πᾷ κοινωνία, τοῦ ΤΩΘΙΟ]Υ 
ΒΟΙ16 τηοαθ οὗἨ {Π611} δχϊβύθῃοθ : ΓΤ] 078- 
ΟΥ̓́Θ προσγενομένη 18 ποῦ ΡὈΙΌΡΟΙΤΥ 
ΔΡΡΙΘα ἴο ὕμοβθ ὕνγο ἤόσηθ. ΟἿ {Π6 

ὙΠ016 ὕθθθουνγερθ προσγενομένου 
βΘΘΙῺΒ ᾧῃθ6 Ὀθδϑύ τοιηθᾶν ; ὑποιρῃ [Γ 
ΤΟΥΤΩΘΥΪΥ δαορίοα Ὅχ. Φ8οκβοηβ 5αρ- 
ϑοϑίοη. ἰο οἵην 6 ρᾶγίοῖρ]8 
ἰλορθύμθυ ἘΔ τϑιηδυκθ ὑῃδὺ προσ- 
γίγνεσθαι ΒΒ. ἃ ἴἈΙΛ1]1δ᾽ οσὰ 88 
ΔΡΡΙΙ6α ἴο {Π6 οοῃμῃθχίοῃ οὗ 1ἄβδϑβ 
δὴ ῬΗΘΠοΙηθηϑ ; οὗ Πύρρίαβ πναΐον 
289 Ὁ, 292 νΡ, Ῥαγηιθηΐάος 163 Ἐ, 
8 15. ΘΡΡΘΟΙΔΙ]Υ οομητηο ἴῃ [ἰαὔθι 
ὙΥΘΙΒ; 1ὖ τηϊρηῦ ὑπογοίοσθ Ὁ 
ΒΌΡΡοΒθα ἴο Ὀ8 ἃ ΙΠΔΙΡΊΠΔΙ ποίβ 
ὌρΡοΟΠ. ὅπῃ καὶ ὅπως. (θυ δ Ἀ], 
βαὰά ῬΙαΐο τυ ίθῃ. προσγενομένου, 
[ΠΘΙΘ βΘΘΙΏ8 ΠῸ ΟὈΥΙΟΙΙΘ. ΤΘΘΘΟῸΠ. [Ὁ 
18 ΘοΥταρϊοι. 1ηἴο “ἢ. Α νϑὺῪ 
Β᾽ Π.1181" 88 οἵ ὅπῃ καὶ ὅπως ϑ ἴουπα 
ἴῃ Πμαυῦς 899 Β θεοὺς αὐτὰς εἶναι 
φήσομεν, εἴτε ἐν σώμασιν ἐνοῦσαι, 
ζῴα ὄντα, κοσμοῦσι πάντα οὐρανόν, 

εἶτε ὅπῃ τε καὶ ὅπως. 1 5Βου]ᾶ δαᾷ 
[μοὺ ΟἸγΙαριοάογορ ἴῃ ααοίίηρ (18 
Ῥᾶβϑαρβ οἵηϊίβ προσγενομένη. 

12. οὐ γὰρ ἔτι τοῦτο] “ἴου 1 ἅο 
ποῦ ῬΙοσΘΘα ἴο Ἰηβδῦ ἀΡΟῚ. ἐμδὺ ροϊηΐ, 
2.6, 811 Ἢ 1τι5᾽ϑίβ ἌΡΟΙ 185 ἐπᾶὺ {μ6 1ᾶδα 
15. 018 οδιδθ ; μ8 ἀοϑβ ποῦ ΒΡθο νυ ὑμ6 
τηοαθ οΟὗὨ 105 Ορϑθυϑίοῃ. ΤῊΪ5. ῬΉΓΘΒΘ 
15. δῇ Ἰηαϊοϑίίοη {πμᾶὺ Ρ]αῖο αὐ {5 
Ῥαυοα αἸα ποὺ δηξογίαϊμ 8. νον οὗ 
[Π6 γοἰδίϊομ. Ῥϑύνγθθῃ ἰᾶθαβ δηᾷ ρδ87- 
Ὁ] 818 ἀθἤμ [6] υ αἸἰδυϊηοὺ [ροτὴ ὑμαῦ 
Θχρουπηαθα 1 ηἷβ Ἰαῦθι' τυ ηρβ , Ἰοαῦ 
1πὺ ὯΘ δα πού 88 γοῦ 8ρρὈ]164 Ὠΐτη- 
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ὅτι τῷ καλῷ τὰ καλὰ τίγνεται καλά, τοῦτο γάρ κοι δοκεῖ 

ἀσφαλέστατον εἶναι καὶ ἐμαυτῷ ἀποκρίναςϑθαι καὶ ἄλλῳ, καὶ 

τούτου ἐχόμενοα ἡγοῦμαι οὐκ ἄν ποτε πεςεῖν, ἀλλ᾽ ἀςφαλὲς 
ϑ ν, 9 Ἀ Ἁ 96 »“. 927 Φ 7 5᾽ὔἵ “Ἂ γον ΝΝ 

εἶναι καὶ ἐκοὶ καὶ ὁτοοοῦν ἄλλῳ ἀποκρίναςθαι, ὅτι τῷ καλῷ τὰ 

καλὰ καλά: ἢ οὐ καὶ ςοἱ δοκεῖ ; Δοκεῖ. Καὶ μεγέθει ἄρα τὰ μεγάλα 
εγάλα καὶ τὰ μείζω κεΐίζου, καὶ αμικρότητι τὰ ἐλάττου ἐλάττω : 

Ναί. Οὐδὲ εὺ ἄρ᾽ ἂν ἀποδέχοιο, εἴ τία τινα φαίη ἕτερον ἑτέρου 

τῇ κεφαλῇ μείζω εἶναι, καὶ τὸν ἐλάττω τῷ αὐτῷ τούτῳ 

ἐλάττω, ἀλλὰ διαμαρτύροιο ἂν ὅτι εὺ μὲν οὐδὲν ἄλλο λέγεις ἢ 
Θὕ, Ἄ ΄ὰ ἴω 67 Θ 4 .} Ἂ 9, “. 7 Φ ΦΧ 

ὅτι τὸ Χιεῖζον ΠΩ͂Ν ἕτερον ἑτέρου οὐδενὶ ἄλλῳ μεῖζόν ἐςτὶν Η 
ά ΝΥ Ὰ ἴω »Ὸἷ ἋἋ ἈΝ 4 Ἃ Ἁ 9 

λχεγέϑει, καὶ ὀιὰ τοῦτο μεῖζον, ὁιὰ τὸ χιέγεθοο, τὸ δὲ ἔλαττον 

οὐδενὶ ἄλλῳ ἔλαττον ἢ αμικρότητι, καὶ διὰ τοῦτο ἔλαττον, διὰ 

τὴν ομικρότητα, φοβούμενος οἶμαι, μή τίς οοἱ ἐναντίος λόγος 
ἀπαντήςη, ἐὰν τῇ κεφαλῇ «μείζονά τινα φῆς εἶναι καὶ ἐλάττω. 

πρῶτον μὲν τῷ αὐτῷ τὸ μεῖζον μεῖζον εἶναι καὶ τὸ ἔλαττον 

ἔλαττον, ἔπειτα τῇ κεφαλῇ αμικρᾷ οὔςῃ τὸν χκεΐζου χχείζου εἶναι, 

καὶ τοῦτο δὴ τέρας εἶναι, τὸ σμικρῷ τινι μέγαν τινὰ εἶναι" ἢ 
οὐκ ἂν φοβοῖο ταῦτα; καὶ ὁ Κέβης τελάςας, Ἔτωτγε, ἔφη. Οὐκ- 

οὔῦν, ἤ ὃ᾽ ὅς, τὰ δέκα τῶν ὀκτὼ δυοῖν πλείω εἶναι, καὶ διὰ 

ταύτην τὴν αἰτίαν ὑπερβάλλειν, φοβοῖο ἂν λέγειν, ἀλλὰ μὴ 

πλήϑει καὶ ὀιὰ τὸ πλῆθος: καὶ τὸ ὀΐπηχυ τοῦ πηχυαΐου ἡμλΐςει 

χχεῖΖζον εἶναι, ἀλλ᾽ οὐ μεγέθει; ὁ αὐτὸς γάρ που φόβοαο. Γάνυ 

Γ᾽ ἔφη. τί ὃέ; ἑνὶ ἑνὸς προστεθέντος τὴν πρόςϑθεειν αἰτίαν 
εἶναι τοῦ ὃύο τενέςϑαι ἢ ὀιασχιοθέντος τὴν εχίειν οὐκ εὐλαβοῖο 
9.91 ͵ Ἂν ᾽ ΑἹ ΓΑ - 4 Φ - 97 

ἂν λέγειν: καὶ μέγα αν βοῴης ὅτι οὐκ οἷεοθϑα ἄλλως πὼς 

5611 ἴο ψογκίηρ οἂὐΐ ὑπ απιοϑύϊοη. ἷὶῺ {μᾶὺ {π6 αἀδύϊννο 18. αϑθα ἴο δυρυββδ 
Π6 Ἰαίθι ἀϊδϑίοσιθα ῃ6 ἀοθβ ποῦ 80 
ΤῊ ΠΟὮ 8106} 15 νἱ ον ἂδθ ἀθῆπο 1ὖ; ὑῃ8 
αἀοἤΠηϊον, ΠΟΎΤΘΨΘΥ, ὩΘΟΘΒΒΑΥΥ 1688 
ἴο ᾿πηροχΐαηῦ τηοαϊβοδύϊομβ ἴῃ. {86 
ὑπθουν οἵ 1άθδ88, 8η ὕο ὑῃ86 ἀθοῖβινθ 
τοὐθούΐοι οὗ [π6 ἀοοίτίηδ οὗ παρουσία, 
ἰονγᾶταβ ἡ ΏΙΟἢ ἢ ἢθϑα δι Πποτύο ΟΠ ΘΗ 
ἸΠΟ] πο : 866. οἡ 735 Ππ : ΟΘΟΙΏΡΔΙΘ 
Ραγηνογυίοα 188 Ὁ τὰ παρ᾽ ἡμῖν εἴτε 
ὁμοιώματα εἴτε ὅπῃ δή τις αὐτὰ τί- 
θεται. 

ὅ. κκεγέϑει ἄρα] Τὴ6 ψογάβ μέγε- 
θος δι σμικρότης 816 ΒΥΠΟΒΥΤΆΟΙΙΒ 
ΜΙ μεῖζον δια ἔλαττον ἴῃ 75 Ο. 

8, τῇ κεφαλῇ) ΡῬὶαΐο Πθυὺθ οἰβθδυϑ 
ΠΡ 8. Ἰορίοϑὶ οοῃπβίου, Τη6 ἰδοῦ 

Ῥούῃ οϑιιθθ 8η ΙὩΘΉΠΘΙ σἰνοθ {Π6 
ἀντιλογικὸς 15 Ορρογπιηϊύγ. ΤΙ Α 
15 Β81ἃ το Ὀ6 ὕϑ!]οὺ ὈΥ ἃ μοδὰ ῆϑη Β, 
ἢ6 1ηβὶϑίβ Ὅροι πησοχβίδηαϊηρ ὁ ΌΥ͂ 
08 Ποδα᾽ 85 ἀθῃοίζηρ' ὑΠ6 οϑαβθ, δ 
85. ἴῃ {Πη6 ῬΏΤΑΒΘ “ ΒοΟΚγαίθθ δοίβ ὈΥ͂ 
πη 6 ]]Πσθῆσα,᾽ νῷ πράττει. 

ῖο 

15 

20 

25 

18. ἐναντίος λόγος] Τηδβιη θοῇ 88 
(1), 1Ὲ ΑΨ. 15 [8116 5 ὍΥ 8 μρδᾶ {ῆϑῃ Β, 
Β 15 ΚΠουΐου ὑμ8ὴ Α ὈΥ {ῃΠ6 588116 
686, πϑιηθὶν ΑΒ; ὙΏΙΘΉ 15 ὑΠ γοοσο 
π6 οαπδθ οἵ Ὀούῃ ἰθ]] 685 δα βῃοσύς- 
Π655 ; (2) {π6 Ποϑᾷ 18 8128} οοτηρᾶτβαᾶ 
γι 16 τοϑὺ οἵ ὑμ6 Ὀοᾶν, {μϑγϑίουα 
10 15. ΔΌΒαΧα ἴο 588. Α 15 Ἰᾶυρθ [ῃγΟαρΡἢ 
ὃ 5128] ρῬατὺ οἵ ὨΙτηΒ61}, 
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Θ᾽ έ 9ὶ Ἃ ἴω οι...) 9Φφ »,ἢ Θ ἴά χν οι ἕκαστον γιγνόμενον ἢ μετασχὸν τῆς ἰδίας οὐείας ἑκάστου οὗ ἂν 
χιετάσχη, καὶ ἐν τούτοις οὐκ ἔχεις ἄλλην τινὰ αἰτίαν τοῦ δύο 

Γενέοϑθαι ἀλλ᾽ ἢ τὴν τῆς δυάδος μετάςχεειν, καὶ δεῖν τούτου 
μετασχεῖν τὰ μέλλοντα δύο ἔςεςθαι, καὶ μονάδος ὃ ἂν μέλλῃ 
δι 9; Ν Ἁ 7 ἴΑ ΝΥ ΄ Ἅ Ἃ 57 

ἕν ἔςεςϑθαι, τὰς ὃὲ αχίσεις ταύτας καὶ προςϑέςεις καὶ τὰς ἄλλασ 

τὰς τοιαύτας κομψείας ἐῴης ἂν χαίρειν, παρεὶς ἀποκρίναςθαι 

τοῖς ἑαυτοῦ ςεοφωτέροιο᾽ εὺ δὲ δεδιὼς ἄν, τὸ λετγόχμενον, τὴν 

ἑαυτοῦ «κιὰν καὶ τὴν ἀπειρίαν, ἐχόμενος ἐκείνου τοῦ ἀεςφαλοῦς 
τῆς ὑποθέςεεως, οὕτως ἀποκρίναιο ἄν. [εἰ δέ τια αὐτῆς τῆς 

ὑποθέσεως ἔχοιτο, χαίρειν ἐῴης ἂν καὶ οὐκ ἀποκρίναιο, ἕως ἂν 

8. τοῦ ἀςφαλοῦς τῆς ὑποοέ- 
᾿ςεωσ] “ οΟἸἸηρίηρ ἴο π6 βαΐθριδγα οὗ 
γοῦν Ὠγρούμοβϑιβ ὙΤμ ὑπόθεσις 15 
186 ποίΐοῃ οὐ ἀβ μι !1οη, λόγος, ἀπ 66. 
ὙΙΟΒ. {π6 οδ]οοῦ ἰο ὍΘ Θχρ]ϑιπθά 
[4115. Τῇ νὰ δ1ῖ86 δβκθᾶ, ΨῈΥ 15 8 
ΤΟΒΘ ὈΘϑα [Ἢ] ὁ γα 5681} ποῦ ὐξϊ υῦθ 
105. Ὀοδαῦν ὕο π6 οοΙουν, 5880Ρ6, α18- 
Ῥοβιθϊοη οἵ ὉΠ6 ρῬούδ]β, δηα βοὴ κομ- 
ψεῖαι, ἴογυ 8411 ἴμοϑβθ ἃ΄86 τΊΘΙΘΙΥ 
ξυναίτια : νγα 5881] 58. 1ῦ 15. Ὀθοδι88 
[μ6 τόβθθ Ῥαιύΐακθβθ οἵ Ὁ86 Ὀεδαῦα]. 
Νον Ὁ 15 οἵ οουτθθ ὕὍη6 1468. ψ Ὡ]ΟῊ 
15. Ὅπ6 οδαϑα οἵ [Π6 τόοβθβ βθϑαῦν ; [ῃ8 
λόγος 15 ποῦ {π6 οδιδθ, Ὀὰὺ 10 15 0868 
ὀοποθρύϊοῃ οὗ π6 οδῦβθ ΜΏΙΟΠ, ΤῸΓ 
ἴδα]ῦ οἵ αἰχοοῦ Δρρυθμθηβίοι οἵ [{ῃ8 
1ᾶ68, χα πϑύθ [οσιμθα ὈΥ̓͂ σΘΠΘΥΔ|188- 
ὑϊοι ἴγομλ ρῬδυύϊου]ατθ. ΟἾΪΥ σψ ΘΗ 
6 Κηον [6 4685 5881} γγχ ἤἢδνα ἃ 
ἴσιθ ᾿ἰηϑσηῦ Ἰηὖο οδαβδίϊοι ἢ Ὁ}01] 
Ὅμθη λόγοι 816 ὑπ Ὀθϑὺ Βα Ὀβυϊντιζο. 
ΤῊη6 ἐθύὰ ὑπόθεσις, ἃ5. Ὑ78}} ὃθ {88 
τηθῦῃοα, 1η8}0ὺ Ὀ6 ὑτϑοθα ὅο ΘΟΚΙαίΘΒ : 
οἵ. Χοη. θην. τν νἱ 18 εἶ δέ τις αὐτῷ 
περί του ἀντιλέγοι μηδὲν ἔχων σαφὲς 
λέγειν, ἀλλ’ ἄνευ ἀποδείξεως ἤτοι 
σοφώτερον φάσκων εἶναι ὃν αὐτὸς 
λέγοι ἢ πολιτικώτερον ἢ ἀνδρειότερον 
ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, ἐπὶ τὴν 
ὑπόθεσιν ἐπανῆγεν ἂν πάντα τὸν λόγον 
ὧδέ πως. Τη 1] αβὑτπαύϊοι 6 μανθ δ 1:- 
ααίσγ,  μαῦ 15 ὑμ8 ἀγαθὸς πολίτης. Τῦ 
15. 8864 1ῃ ἃ ΒΙ11181' 5686 1 (ἸΟΥΤαΞ 
464 ο ἀλλὰ σὺ τὰ σαυτοῦ κατὰ τὴν 
ὑπόθεσιν ὅπως ἂν βούλῃ περαίνῃς. 

9. [εἰ δέ τις αὐτῆς τῆς ὑποοέ- 
ςεῶς ἔχοιτο] ΤΊ 61 ΠἸου]ΟΥ οἵ τοὐδῖη- 
ἴηρ' ἔχοιτο ἴῃ {π6 ἄθηββ οἵ “ δἰίβοϊζ 
ἢδ5. Ὀθ6ὴ ῬθιΟοΙ γα ὈΥ͂ πιοϑὺ δαϊύουϑ, 
δὰ Μανὶρ ῬΙΌροβθβ ἴο σϑδᾷ ἔφοιτο, 
ΟΣ ΒΟῆδηΖ δἀορίβ. Βαυαῦ {Π6 
ΟὈ]οὕοηΒ ἴο {π6 ρῬδββᾶρθ 816 ὈΥ̓͂ ΠΟ 
Τη688 ὑπ δα Βϑιιβίβα. Α ἀἰβουββίοη 
οὗ ὑθθιῃ ψ11}} 6 ἰουπᾷ ἴῃ {Π6 δι 01016 
οὗ ὍΥ. Φϑοκβοηβ Ὀδέογα τηθηὐϊοποϑᾶ, 
“ουγηαὶ ο[ Ῥ᾿ιϊοίοσψ νο]. χ Ὁ. 148. 
Τ᾽ 5}81}1 βίαίΐθ ἔὕμϑιη δβ [0]ονβ: (1) 
ἔχοιτο ἴῃ 8. ΒΘΏ88 ΘΕΦΙΓΟΙΥ͂ ΠΠΡ081"8116164 
[0] ον ηρ Ἱπητηθαϊδίου ἀροὴ {μ6 
ΟΓΟΙΏΔΙΥ 886. ὙΥ̓ΔΡΙΘΙ ἱπἀερᾶ ἢπάβ 
ἃ ΟΟΥαΙ ΘΟΌΙΠΘη ἡ ἴῃ {815; δαΐ 

ὙΠΘΙΘΙη [1 ὀοηδὶϑίθ μΒὸ [8115 ἴο 
Ἰηοστα ἀϑ8, (2) Τῇ νὰ δοαυΐθβθοθ ἴῃ 
ἔχοιτο ΟΥ ϑοοαρύ ἔφοιτο, 86 ψογᾶϑ 
εἰ δέ τις. ἔχοιτο 816 8, ΟἸΌΙηΒΥ 
8ΔΏ6 ὑθϑιατο]ορ]ο8) δα οἰ ραίίοη οὗ ἐπειδὴ 
δὲ ἐκείνης αὐτῆς δέοι σε διδόναι 
λόγον. Αϑ, ββοίῃηρ {Π18, τηοϑὺ ἴῃ- 
ΘΘΩΙΟΌΒΙΥ βϑυροαοθίβ εἰ δέ τις ἄλλης 
ὑποθέσεως ἔχοιτο, Βα, ἃ ὌΝ. 
ΦΔΟΚΒΟη. ΟὈΒΘΥνΘβ, ὑμ6 16 8 σγᾶνθ 
αἰ ΒΙσα ν ἴῃ ΔΡΡΙ γίπρ {86 ἴδει ὑπό- 
θεσις, ὙΓ1Οἢ 15. ὑμτουρμοιῦ γοβουνθᾶ 
ἴο᾽ ῃ86 Βοκγϑίϊο τηθίῃμοᾶ, ἰο {ῃ8 
ῬΥΙΏΟΙΡΙ8 οὗ δὴ ορροπθηΐ, μο ψουϊὰ 
ἀοα Ό1685 ὕθυιῃ Ὁ αἰτία. ΜΟΥΙΘΟΥΟΙ 
0Π6 ἰπἰτοἀποίίοῃ οὗ 8. τῖνϑ] τηουμοᾶ 
ἷθ. ἤοῖθ ᾿υυθϊθνδηῦ, ἘΕἼΠΔΙΥ Αβῦϑ 
Θιηθησϑύοη ἄοθθ ποῦ τηθοῦ {π6 τηοϑῦ 
ΒΘΙΊΟΙΙΒ. Οὐ] Θοὔΐοι οὗἨ 811, ΘΙ. 15 (8) 
ὑμδῦ Ὁπ8 ψψογᾶβ ἕως ἂν. , διαφωνεῖ 
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τὰ ἀπ’ ἐκείνης ὁρμηθέντα Ἵκέψαιο, εἴ «ςοἱ ἀλλήλοις ευμκφωνεῖ 
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“1 

ἢ 

ὀιαφωνεῖ"} ἐπειὸὴ δὲ ἐκείνης αὐτῆς δέοι ςε ὀιδόναι λόΓον, 

ὡσαύτως ἂν διδοίης, ἄλλην αὖ ὑπόθεειν ὑποθέμενος, ἥτια τῶν 
ἄνωθεν βελτίστη φαίνοιτο, ἕως ἐπί τι ἱκανὸν ἔλθοις, ἅμα δὲ οὐκ 

δῚΙ6 Ἰηοοηβιϑύθηῦ ὑιὰ Ὁ886 τηρίμοα 
Ἰηἀ᾽οαϊοα ἴῃ ὡσαύτως ἂν διδοίης 
κιτιλ. δῃᾷ 6 1ῃ ὑμϑιβοῖνοα ΒΉΘΘΥ 
ΠΟΠΒΘη856. ΤῊ. ΘΟΙΩΡΑΙΊΒΟΩ. ΟἹ Ὀ81- 
ῬοΌ]ΔΥ5. αύνγθθῃ ὑπθιηβθῖνθα 15 τηϑ8 
δόίογε ἴμ8 ἰουιηϑύϊοῃ. οἵ ἴπ6 ὑπόθεσις. 
Βα ψΏθη {Π6 ὑπόθεσις 15 Θ5 6 115Π68 
ὍΥ τηθϑϑ ΟἱἨἙ {818 ΘΟΙΏΡΘΙΊΒΟΗ, Ὑγ76 
ῬΙοοθθα ὅο οὔβοῦνθ, ποῦ νυ βϑύμου {6 
Ῥδυ Οα]ΑΓ5. ἃγ6 οοηδιϑύθηῦ Ὁ]. ΟἿ Θ 
ϑηούμου, Ὀπῦ ψμούμο Π6Υ 816. οοῃ- 
βιδύθηῦ ψ] ἢ [06 ἈγΡοΟύΠ 6815; δηᾶ 
15. 15 ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ νγϑῦ ΒΟ ΚτδίοΒ Ῥ͵Ιο- 
ἴδθϑοβ ἴο ἄἀο ἴῃ 100 α ἃ μὲν ἂν δοκῇ 
τούτῳ ξυμφωνεῖν, τίθημι ὡς ἀληθῆ 
ὄντα, ΠΕ 6 15. βαρροδίῃρ {868 
ρα οἵ 18. Ὠγρούμϑθιβ θϑίϑὉ]15Π6α. 
Απᾶ ῬΓΘΒΘΩΝΥ ψ 866. ὑμαῦ {86 
γα] ]αϊῦγ οἵ ἃ ἀοαθύα] ὨγΡΟΙ 6515 15 
Τοϑύθα, οὺ ὉΥ δχϑιηϊ θύῃ οἵ Ρδ7- 
ὑ]οθ]αγβ, Ὀὰαὺ ὈΣ ὉὍ16 δβοθηῦ ἴο ἃ ΤΟ 
σΘΏ6181 Ὠγρούμοβϑιβ. ΤῊΘ ψοσα ὅρμη- 
θέντα ἴοο 5{1Κ68 π|6 85. βαίσαγίὶπρ 8 
ΤΟΥ ὴο 8 ὯῸ β6η886 οὗ ῃ6 
αἰ ἴθυθηοθ Ὀθύνγθθῃ ϑουϊϑὺ 8η6 ρουϊθοῦ 
ῬΔΙΌΟΙΡΙ65: θοὸν γα. αν ὡρμη- 
μένων. Ομ ὑδδβ8 ρυουσπᾶθβ 1 [ὉΠ] 
ΘΡΥΘ6 γι ὈΥ. 9 8ο,βοη. 10 ΓΤ ΡΘΓΟ]Ω 
[6 Ῥᾶβϑαᾶσα εἰ δέ τις... διαφωνεῖ ἃ8 
δ ἸηὐΘΡΡΟΪϑίϊοη ; ῬΥΟΌΘΌΪΥ, 885. ἢθ 
Βαρσσαδίθ, ὈΥ 6 βᾶθ ἤδηα δῦ 
Ἰμβουύθα ταῖς μέν γ᾽ ἀγαθαῖς κ.τ.λ. 
ἴη 72 Ὁ. 

Α νοῦν {11 δῃηᾶ ᾿ῃϑί ποῦν αἸβοπδ- 
Βίοῃ. οἵ {8 σψοΪα βυθΊ]θοῦ οἵ {6 
Ῥγθϑθθηῦ οδαρίον, δια ὑΠ6 γοϊδύϊοη οἱ 
186 δεύτερος πλοῦς ὕο [Π8 ἀ]Δ]6 0108] 
τηθῦῃοα, ν}1}} 6 ἴαμα ἴῃ {δ δἴοσθ- 
β814 δΥ1016 ΟἱὁἨ τι, “980 Κθοη Ἐ [ἢ 
«οινγηναὶ οὶ ῬΙμοϊοσῃ νο]. χ ; ὕο 1 ἢ 
ΤῊΥ͂ Ποΐθ8. οἡ {Π15 ραγύ οἵ ὑμ6 αἸδίοσιιθ 
8.6 ἰΔΥσ ΘΙ. 1ηαοΐαα. 

ὃ. ὡςαύτως ἂν Ὀθιδοίης] 1.6. 88 

θη ἴὸ 816 δβκθα ἴο βχρ]αΐῃ ἃ 
ΘΥΟῸΡ οὗ ρδυθοαϊαβ σγ ἴθ ὈΥ͂ 
θη Δ Ἰβϑύϊοη. ἃ οΘομοθρῦ οὐ ἀθἤηϊ!! 0, 
ὑπόθεσις, ΪΟἢ Ἰποϊααοα Πθιὰ 81], 5Ὸ 
1 τσ πᾶνε ἴο δχρίϑίῃ οἵν ὑπόθεσις 
Ὑ76 [ΌΥΤῚ ἃ ΜΊΟΘΙ σΘ ΠΟΥ Ιϑδῦϊοη τ ΒΙΟἢ 
᾿ποπθθ ὑπᾶὺ δηα οὗμονΡ ὑποθέσεις 
ΟΟΥΡΘΒΡΟΠἀἸὴσ ἴο οὔθ ογυοὰρθ οἵ 
Ῥϑυ ΙσαΪαγθ, δῆ φγυοοθθα ἴπτόοχὴ Ρ81- 
ΤΟΌΪΑΥΒ ὕἤο βΡΘΟΙΘβ, ἴσο ΒΌΘΟΙΘ5. ἴο 
ΘΘη118, ἔΤΟΙὴ σΘη8 ἴο ἃ ΠΟΤ 6. ΘΟΙ- 
ῬΥΘΏΘΗΒΙγΘ σΘΏΤΒ, Θημα 80 ΔΒΟΘηα β΄θρ 
ὈΥ βθρ απ} γα αὐτῖνθ δὖὺ οἠβ ὑμδῦύ 
Ὑ7111 Βα ΟΙΒΕ ΟἿἹ' ὩΘ665. 

ἥτις τῶν ἄνωθεν]Ἱ “ὑ ]οἤΘν 
οὗ ὑμ6 ΠΙΡΉΘΥ σΘῃ ΘΙ ΒΑ ]ΟΠ5. ΒΘΘΠῚΒ 
τηοβῦ δθαπδίθ" τῶν ἄνωθεν Τηθϑη8 
6 τοῦθ ΘΟ ΡΥ μθηβῖνο ὑποθέσεις, 
ΤΡΌΠΟΥ τοχηονθα ἔγοσῃ ὑπ6 Ῥδυῦϊοα] 78. 
50 Αὐιϑύου!θ 4γπιαϊ. Ροϑβί. τ χχ 895 28 ; 
λέγω δὲ ἄνω μὲν τὴν ἐπὶ τὸ καθόλου, 
κάτω δὲ τὴν ἐπὶ τὸ κατὰ μέρος. Οἔ 
)οίαρἢ. Β 11.998" 17 εἰ μὲν γὰρ ὅτι 
τὰ καθόλου μᾶλλον ἀρχαί, φανερὸν 
ὅτι τὰ ἀνωτάτω τῶν γενῶν, .. ταῦτα 
γὰρ λέγεται κατὰ πάντων. 

4. ἕως ἐπί τι ἱκανὸν ἔλθοις 1 
ΔΟΎΘΘ ἢ ῬΙΟΐ Οδαάθβ, ἡποιρ [ῸΥ 
ΘΥΥ αἰογθηΐ τϑϑϑοηθ, ἴῃ Βο]αϊηρ 
{88Ὁὺ ἱκανὸν ἄοεο5. ποῦ τηθϑδῃ {π6 αὐτὸ 
ἀγαθόν. Τὴ {815 Ῥδββϑαᾶσθ ϑοῖκυίθ 15 
δον α]γ βούσπηρ ἔουθἢ ἢ5. δεύτερος 
πλοῦς : πο μᾶβ5 ἀθοϊαγβᾶ ἢ15 Ἰπ8 110 
(99 Ὁ) ἴο δι. ο ὑπ6 αὐτὸ ἀγαθόν. 
Νον 1 ἱκανὸν τηρᾶπβ [πΠ6 αὐτὸ ἀγα- 
θόν, τὸ ἴᾶνα ἢθῖ6 ἀθβουροᾶ πὸ 
ἐδ ὐ ρθε πλοῦς, Ὀπῦ [π6 ρογίδοῦ 
ἀἸδ]θοῦϊο οὗ νυ 1 ἢ. Βοϊκγαίθβ αὖ ργδβθηῦ 
αΘΒΡΘΙΓΒ ; 8η6 γγχ8 Οπρηῦ ὕο ΘΧοῆδηρθ 
[π6 ἴεττα ὑπόθεσις ἴοΥ ἀρχή. ΒΥ [86 
ΒΌΡΘΤΙΟΙ ταύ μοα νχο 188 ουν ὑποθέσεις 
ΤΊΘΥΘΙΥ͂ ἃ 5. βύθρϑ ὅο {πΠ6 αὐτὸ ἀγαθόν : 
Βᾶνίηρ Τοϑομθα {Π15 γα 816 βῃϑὈ]οᾶ 



1οΆ4 ΠΛΆΤΩΝΟΟΘΟ [το 

οι ΄ 4 Θ . Ἃ 7 ΝᾺ Φ ῸἮΝἭ 4 

ἂν φύροις ὥςπερ οἱ ἀντιλογικοὶ περί τε τῆς ἀρχῆς ὀιαλεγόλενος 
καὶ τῶν ἐξ ἐκείνης ὡρμημένων, εἴπερ βούλοιό τι τῶν ὄντων 

εὑρεῖν. 
Φ 4 Ἁ Ἁ 9 Φ Ἃ 8 Ν ΄ [4 Φ Ἃ 

ἐκείνοις ὲν γὰρ ἴσως οὖδὲε εἷς περὶ τούτου λόγος οὔὐϑε 

φροντίς: ἱκανοὶ γὰρ ὑπὸ ςοφίαα ὁμοῦ πάντα κυκῶντεα ὅμως 

ὀύναςθαι αὐτοὶ αὑτοῖς ἀρέεςκειν" εὺ δ᾽ εἴπερ εἶ τῶν φιλοςόφων, 

οἷἶλιαι ἂν ὧς ἐγὼ λέγω ποιοῖς. 

σχμίας ἅκα καὶ ὁ Κέβηα. 

ἴο ἀεββοοπᾷ βίθρ ὈΥ βίβρ, νϑυϊγιηρ 
ΘΥ̓́ΘΤΥ ὁΠ6 οὗ {π6 ὑποθέσεις ὈΥ ΜΏ]ΟΠ 
γγ6 δϑοθηθα ; 80 ὑμδῦ {π6 Κηον]θαρθ 
οὗ {π6 αὐτὸ ἀγαθόν 15 Θρποη 18] ἴο {116 
7681 Κπον]θαᾶρα οἵ 811] ΟὟἿ φϑηῃθσα ]βῶ- 
Ἰλοη5 ἔγοιη ὑπ Ὠϊρῃθϑῦ ὕο {Π6 Ἰονγεϑῦ. 
Βαὺ βίμοβ {π6 1’ ΓΙῸΣ τηϑῦμοα ΟὨΪΥ͂ 
ἰθ. δὐϊοιηρίθα Πθῖθ, ἱκανὸν τησϑῦ 
ΤΊΘΙΘΙΥ τηθϑη ἃ ὑπόθεσις ΘΟΙΡΓΘΒΘῚ- 
51) 86 ΘΠΟΌΡὮ ἴο βαὐιϑέγ ὑῃ8 ϑηϊαροηῃῖδῦ 
ΟΥ ΟἿ οὐ ἀοιιία. ΟἸΨΙΩΡΙΟαΟΙΟΒ, 
ὑπουρἢ 15 ῬὨΤΘΒΘΟΙΟΡῪ 18 586 }Υ 00Π- 
864, τηθϑηβ ΥἹΡΏΠΥ θη 6 585 
ἄμεινον δέ, τὸ ἀεὶ ὁμολογούμενον 
φάναι καὶ τὰς αὐτοπίστους ὑποθέσεις 
τε καὶ ἀρχάς. 

ἅμα δὲ οὐκ ἂν φύροις] ὁ... γοὰ 
σου ]α ποῦ τη8 6 ἃ οοῃ βίο. Ὀού θα 
δυρυτηθηΐβ Ἰηὐθησθα ἴο ῬΥΟΥ͂Θ ΥΟᾺΣ 
ὑπόθεσις δ δυρυτηθηΐβ ΔΡΡΙ108016 
ἴο ἀραπούίομδβ ὑμοροΐγοτῃ : 6.0. ἴῃ 6 
οᾶ886 ἐπᾶὺ 19!ῺῸ]]ονγθ, γοὰ μοῦ πού 
οοηἶα58 ἃ ἀθιμοηϑύγίοη. οἵ ὕπΠ6 1468] 
ΤΏΘΟΙΥ ψὴῦ 8. ἀδιηοηῃδίγαύίοῃ οὗ 1ῃ6 
ἱπητηουίδ! ῦν οἵ ὕΠ6 β8οᾺ], ὑγ]Ο ἢ 15 8 
ΘΟΓΟΙ]ΘΙῪ ἔγοιη {Π6 ἴοστηθυ. [Ἃπ ΟΥΠΟΥ 
ὑγΟα5 {Π6 ῬΙΌΟΘββ68. ΨΏ1ΟῊ 876 ποῦ ἴο 
Ὅ6 οοῃϊουπᾶρα δγ6 (1) ὑπ δϑύβ]18}- 
τηθηὖ οἵ μ6 ὑποθέσεις, (2) {π6 οοχ)- 
Ῥαιίβου. οἵ π6 ὡρμημένα “Π 186 
ὑπόθεσις, οἵ 100 4. Α4Α5 ἀτοῖίδ 88 8, 
« ἀαγίηρ [Π15 ἀδρδίβ [οη {μ6 ὡρμημένα] 
Ρ]αῦο σου] τϑαυγθ 18 ορροπθηῦ ἴο 
δατηῖῦ [86 ὑσαῦῃ οἵ ἴπ6 Πιηἀαγηθηΐαὶ 
ΒυΥρούμοϑίβ ΧΟ ΒΙΟΏΔΙΙ.γ, [1 {868 
ΟΡροπϑῃηῦ ὁἤοβα ὕο πηραρῃ Π6 ἰδίου, 
6 τσϑὺ ὀρθὰ ἃ αἰδθπο αἀθρϑίθ ομ. 

ῬΙαῖο 1ηβιδύθ 

αἀϊδοῦσβείοῃ Οἱ {μ6 οοηβο- 

ὑμαῦ ΘΧΡΥ 85. ΒῈ]Θοῦ. 
ὑπαὺ [16 

᾿Αληθέοςτατα, ἔφη, λέγεις, ὅ τε 

ααθηοθα ἤονίηρ ἴροστη {Π 6 ὨγΡούΠ6515 
5181} Ὅ6 Κορὺ αυϊΐα δραυύ ἴγτοιη {868 
αἸβοῦβΒΙοη. οὴ ὕπ6 οὐρα 1 οὗ {Π6 
ΠΥΡΟΙ 6515. 1561} Τὴ {6 βδιοδβί!ο 
ΥΘΙΏΔΥ ΚΒ ὑμδὺ [Ο]]ον ῬΊ]αο ἱπαϊοδῦθϑ 
{π6 αἰ ἤθσθηοθ Ἰούνγθθῃ [Π6 81}} οἵ 68 
φιλόσοφοι δηᾷ ὑμεὺ οὗ [π6 ἀντιλο- 
γικοί : 0ῈΠ8 ΤΌΓΤΏΘΙ 566 Κ τῶν ὄντων τι 
εὑρεῖν, [μ6 Ἰαύϊεν αὐτοὶ αὑτοῖς ἀρέ- 
σκειν. ΤῊΙΒ Βρ1υ1Ὁ οἵ 561{ςβ 5] Θοῦ] ἢ 

102 

18. Θχογοϊβθα ὉΥ ἀϊαϊθοίϊο : οὗ, Τῆθαθ- 
ἐοίιι5 177 Β. φύροις ἴ5Β Μϑάᾶν!ρβΒ 
οοτγθούΐοα. ἴον φύροιο, ΟΝ 15 τὸ- 
ἰδάτιοα Ὁγ Ζ. πᾶ 5. οὐκ ἂν φύροιο 
τηθϑηϑ ἐγοιὰ ϑγουῦ]α ποῦ σοὺ τιτπα]6α,᾽ 
Ῥαὺ {88 δούϊνθ οΊνϑβ ἃ ῬΎΘΟΙΒΘΥΙ 5688. 

102 Α. ῬῬΙαΐο Ῥυϊηρβ τὴ {815 Ὀτιοῖ 
1Ἰηὐθυ] 8 ψΊ ἢ 15. θὰ] 5111. ΤῈΘ 
ΘΙ μδῦϊο ΔΡΌΙΟΥΔΙ οχρυθθβοᾶ ὈΥ 
ἘομοΚταΐθβ οὐ [Π6 ῬΥϊΠΟΊΡ165 7αϑὺ 116 
ἄονγ ΒΟΥ ἴο ἸΏΡΥΘΒΒ ΟἹ τιὃὰ ὑμαῦ 
ὈΥ βοὴ νῷ τησϑὺ βίδηα ΟἹ ᾿ἴ4]]. 
γε ᾶγβ βίακθα 8411] Ἰροὰ 15 ἰδθῦ 
οἴοντῦ ; ψγὸ ἢᾶγθ οἤοβθῃ ΟἿ ΟΥ̓ 

θαυ] ο-σγυουμα, οὐ ὙΙΟ δίομθ ψὙ8 
ὁ8 ΒΟΡΘ ἴου νἱούουυ. Νοίμϊηρ οου]α 
ῬδύΟΣ τηϑὺκ ὑΠ6 οταν!ν οἵ [6 ΟΥἸΒῚΒ 
ἴὰϑη {118 Ἰπουλθη αι Ὁ Ῥϑῦβα ἴῃ [ἢ 6 
ὩΔΥΥΘΌΙΥΘ. 

102 κ----108 4,41. Αβϑαγαϊηρ ὕΠ6 
ὑπδῦὺ 14688 δχὶβϑῦὺ ὀουυθϑρομάϊηρ ὕο {88 
Βγρούμαεβοβ, πᾷ πδὺ ὈΥ Ῥατίϊοϊ ραίϊοη 
ἴῃ ἔμπθη δυο ]8 185 ῬΟββοθθ 61} 
αὐὐτιαῦθθ, ϑοκγαΐθθ Ῥγοοθθαβ 108. 
ὙΘΩ. ΜγὙὲ 54. ΙΤΆΤΪΘΒ 15. ὈΙΟΟΘΥ ὑΏϑη. 
ΒοκΚταῖθθ δηα 1θ85 ὑπ Ῥμδεθαᾶο, γγ8 
816 βρθδκίῃρ ἸΟΟΒΘΙΥ : [ἴῃ ΤΟΔΙΙῪ 
ΘΙΤΏΤΩΪΔΒ. ῬδΙΐδκοθ οἵ τὉ86 4685 οἱ 
στοαῦ διηα 51η8]] : δπα 1ὖ 15. στϑαίη 88 



102] 

ΕΧ. Νὴ Δία, ὦ 

ΦΑΙΔΩΝ 

Φαίδων, εἰκότως γε" θαυμαστῶς γάρ κοι 

ὃοκεῖ ὧς ἐναργῶς τῷ καὶ αμικρὸν νοῦν ἔχοντι εἰπεῖν ἐκεῖνος 
ταῦτα. 

ΦΑΙ͂Δ. Πάνυ μὲν οὗν, ὦ Ἐχέκρατες, καὶ πᾶει τοῖς πα- 

ροῦειν ἔδοξεν. 
ΕΧ. Καὶ τὰρ ἡμῖν τοῖς ἀποῦςι, νῦν δὲ ἀκούουαιν. ἀλλὰ 

7 ἊἋ Ω Ἁ Ἃ »“ᾳ 7 

τίνα Ὁὴ Ην τὰ μετὰ ταῦτα λεχοέντα :; 

Ι.. ΦΑΙΔ. Ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι, ἐπεὶ αὐτῷ ταῦτα ευνεχω- 
4 Ἄ [. ΄Ὺ΄ὥςἃ Ὄ ΄ 67 ΄ΚΩ φ [ω} ον η 

ΡήΘΗ, καὶ ὡχολοΓγεῖτο εἶναί τι ἕκαστον τῶν εἰδῶν καὶ τούτων 

τάλλα αεταλαμλβάνοντα αὐτῶν τούτων τὴν ἐπωνυμίαν ἴσχειν, 

τὸ δὴ χετὰ ταῦτα ἠρώτα, Εἰ ΘΗ͂, Η 
Κ ς ὃ, “ δ 7 

Ο᾽ ὅς, ταῦτα οὕτως λέγεις, 
ὌΠ. 9 δ΄ ΄Ζ ΄ “ ᾽ ς ΄ ἀρ᾽ οὐχ, ὅταν ζσιχαίαν ζωκράτους φῇς μείζω εἶναι, Φαϊδοονοα 

δὲ ἐλάττω, λέγεις τότ᾽ εἶναι ἐν τῷ Οικυκλίᾳ ἀμφότερα, καὶ «κέγε- 
Ν 7 47 

Θος καὶ ομικρότητα : ἜΓΩΓΕ. ᾿Αλλὰ γάρ, Η ὃ’ ὅς, ὁμολογεῖς τὸ 
ἈΝ Ζ͵᾿͵.͵. Φ ΄. Δ Φ 5 “ δ ἦ᾽΄ 7 

ΤΟΝ Οἰλαχίαν ὕπερέχειν ζωκράτους οὐχ ὡς τοῖς ῥήμχμαςι λέγεται 

ἴῃ τὰ Ώ1Ο 15 ὈΙΡΟΟΡ {ῃ8η. 51η8]]- 
ὭΘΒΒ ἴῃ οκτγαύθθ, δηα Βγ,8]] 685. ἸῺ 
Ὦϊτα ὑμαῦ 15 688 ὑβϑῃ ρυθδίῃθβθβ 1 
Ῥῇδθᾶο. ἘῸΣ 1Ὁ 85 ποίῃϊηρ ἴο ἀο 
ΜΠ [ῃ6 Ῥοιβοηδῦν οἵ ΙΙΙΉ188 
ΘΟΚταύθθ 8δη4 Ῥῆδθαο, ἃ5. βαθῃ, ὑμδῦ 
ΟΠ6 185 ΟὙθδίοι ΟΥ̓ΙΘΒΒ. [δὴ δηΟΙΏΘΥ. 
Ὑγ8 οὔϑοῦνθ ὕμϑῃ πδῦ (1) ὕγγο ορρο- 
Β:|6 6685 οἂπ οοσχίϑῦ 1 ὑΠ6 β81ὴ8 
ΒΌ 0] θοῦ, ΔΙ Πουρ (2) βϑο ἢ ορροβῖΐθ 
1ᾶ6δ8 ὀδῃμοῦ ΘΟΙ 106 ὙγΙ ἢ ΘΔ ἢ ΟΥ̓ΠΘΥ, 
ΘἸΓΠΟΥ (9) ἂθ 6 Υ αχιϑὺ ϑβοϊαίθ νυ ἴῃ 
Ὡϑῦθ76, ΟΥἩ (4) δ5. [ΘΥ δγ6 τηϑῃϊρδθυθα 
ἴῃ οομογθίθ Ῥδυθα δ, Απα {8185 
ἸποθΌϑοῖῦ οὗ οὔθ ὁρροβίίβ 1ῖᾶῴθα ἴο 
ἰαῖκα ὌΡΟΣ 1Ὁ [Π6 ἡϑύθχα οἵ {Π6 οὐ ον 
15. ὕσαθ οὗ 411] Ῥ8115 οὗ ορροβῖύθ 1688 
δ. Ὑ7611 ἃ5. σχθαῦ δηα 5118]]. 

ϑούθηρ 8816 ὑπ6 χηθίθργϑίοδὶ 
ΟὈ] ούϊομβ ὕο {π6 ἀοοίχ!πηθ οἵ 1ᾳ6685 οὗ 
το ϑύϊομῃ, 1 γα ἤϑνθ ἤθΡΘ 1ῃ 1ὐϑ 
τηοϑῦ ῬΙΌΠΟΠΠΟΘα ἴοστη, 1ῦ ΘΟηνΘη]- 
Θαὐν βοῦν ῬΙαῦο 5 ῬΌΣΡΟΒΘ ἴο 5ΒΠ0Ο 
ὑμὰῦ ἴῃ Ῥδυου]δΥβ οΟΙ ΘΙ ΟΓΟΥΥ͂ 
1Ι6θ85 ΙΏΔΥ Οοοοχιϑύ. [|ω 108 ἢ 8 
Ῥᾶβ5 ΟἹ ἴο ὕμα ποχὺ βίδαρθβ. 8 818 
Π6 16 ἀθϑ!τηρσ τιν 6 Ῥδυυοραύίοι 
ὈΥ͂ Ῥδυθοα 85 1 1ἀθ885 συ 10 ἢ. ΔΥ6 τοί 
ΘΒΒΘῺ 181 ο ὕπ61: ἡϑύαγθ. ατθδύμθϑϑ 
8. Πα ΒΙΏΔΙ]ΛΘΩΒ. Δ1΄6 ποῦ Θββθη 18] ἴο 8 

Ιη8) δἃδ5. ἢθδὺ 15. ϑϑβϑῃῦὶ ἴο ἤτα δᾶ 
οοΟΙά ἴο βϑῆοσγ. ΠῚ {815 ομδρίον 1 
15. γ7ὺ811 το οοηὐταβϑὺ αγηνθηϊαθε 1580. Α 
[0]]. 

8. ἐπεὶ αὐτῷ ταῦτα συνεχωρήθη] 
ΘΟΚΥδίαθ ΠΟΥ͂ ΘΒΘΌΠ65. ὕῃ 6 Θχὶβύθηο6 
οἵ [88 1ᾳ688, ὑποιρῃ δὖ Ῥγθβθηῦ ἢ6 15 
ὉΠΘΌ]6 ἰο δὐναιη. οορτ]τοι οὗ {Πθῖὰ: 
ὑπδῦ 15, ἢΘ ΒΒ 165 ὑηδὺ Π18 ὑποθέσεις 
ΤΩΟΥΘ ΟἹ’ 1688 {1 {πΠῪ τοργοϑθηῦ {Π6 
Βα Ὀδύθη 181 γϑϑ] 1165. Τακιθσ 6 ἢ 
ὕπ6 Ιᾶἄθϑθ δ. 186 {τι αἰτίαι περὶ 
γενέσεως καὶ φθορᾶς, 1 τοτηδίπβ. ἴο 
ΧΗ 6 ΘΠ Υ ὑπ 6 ̓ τημηογύα ὖν οὗ 
ὕΠ6 βοὰᾺ] 15 ἃ Ἰοριυτηϑίθ ἀθαποίιοῃ. 
ἔγοότὴ {18 ΠΟΥ. 

10. τἄλλα] 2.6. οοπογδΐβ δχίβύθῃοβθ. 
τἄλλα 15 σομβύδ ] Υ πϑοᾶ ὑλλπ5 ἴῃ {Π 8 
αν ηνθη 68. 

18. λέγεις τότ᾽ εἶναι] ΤἼια 1ᾶθδ5 
ΘΥ6 ᾧῃ6 οδῖιθὸ οἵ σοι ΔΙΊΒΟη, 88 οἵ 
ον ]ηρ οἰθ6θ. [1 15 ὑῃτοιρῇ Ῥ81- 
τα κίηνρ οὗ [ῃ6 1ά46885 οὗ στοδῦ δια 5118] 
ὑῃμδὺ ΘΠ. ΠΎ185 18. ΘΟΙΏ ΘΙ Ό]6 ἴῃ Ῥοϊηῦ 
οὗ 51Ζ6 ψιῦἢ. οὐ πηθῃ. 

14. τὸ τὸν (μίαν ὑπερέχειν] 
85. ἴο ΘΙΧΏΓΎΙΔΒ Ὀθίησ Ὀσσοῦ 008}. 
ΘΟΚτγδΐθθ, γοῖι δασὺ ὕμ6 ὑλαύῃ 15 ποῦ 
85. ΘΧΡΙΘΒΘΘα 1 Πη6 ψοχαβ.᾽ ΘΟ ΊΟΟΪΥ 
ΒΘ ΚΙηρ ΙΧΏΙΩΪΘΒ 15 ποῦ ὈΙΡΟΘΥ (ἢ 8η 

ΙΟΒ᾽ 

ιόο 
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οὕτω καὶ τὸ ἀληθὲς ἔχειν. οὐ γάρ που πεφυκέναι Κιλικίαν 
ὑπερέχειν τούτω τῷ Ομχμίαν εἶναι, ἀλλὰ τῷ μεγέθει ὃ τυγχάνει 

ἔχων" οὐδ᾽ αὖ ζωκράτους ὑπερέχειν. ὅτι ζωκράτης ὁ (ωκράτης 

ἐετίν, ἀλλ’ ὅτι ομικρότητα ἔχει ὁ ζωκράτης πρὸς τὸ ἐκείνου 
μέγεθος; ᾿Αληϑῆ. Οὐδέ τε αὖ ὑπὸ Φαίδωνος ὑπερέχεσθαι τῷ 

ὅτι Φαίδων ὁ Φαίδων ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅτι μέγεθος ἔχει ὁ Φαίδων 

πρὸς τὴν Οικμίου αμικρότητα: Ἔστι ταῦτα. Οὕτως ἄρα ὁ 

Ομιμίας ἐπωνυμίαν ἔχει αμικρός τε καὶ μχιέγας εἶναι, ἐν κκέςου 

ὧν ἀμφοτέρων, τοῦ μὲν τῷ μεγέθει ὑπερέχειν τὴν αμικρότητα 

ὑπέχων, τῷ δὲ τὸ μέγεθος τῆς ομλικρότητοα παρέχων ὑπερέχον. 
καὶ ἅμα μειδιάςας, Ἔοικα, ἔφη, καὶ Ξυτγραφικῶς ἐρεῖν, ἀλλ᾽ οὖν 

ϑοκγδῦθϑθ, Ὁ 6 Ῥϑυβοηδ! νῦν οὗ ὕνο 
ΤΏ6) οϑηποῦ Ὧδ ΘΟ ραΥΘα 1ῃ γϑϑρθοῦ 
οἵ 512. Τῇ ον {μῖηρθ ὑπδῦ ὁ81. 
δ 80 Θοιηρδῦθα 876 ρυϑαῦ 8Πη4 5128]] : 
ΠΟΥ ἴουΘ Ὁ 15. 086 ργθδίῃθϑβ ἴῃ Θ1τὴ- 
ΤηΪδ5 ΜΉΘ τ ΘΟΙΉΡΑ6 ψιἢ ὑῃθ 
ΒΙΏ8]] 685. ὑῃδὺ 15 1ῃ δοκταῖθθ. Βαῦ 
ἴο Κ80 ὑμδαῦ ΙΤΏΓΊΙΘΒ φὼ ΙΤΏΙΏΩ1ΘΒ 
15. ουθδίου. ΟΥ 1085 ὕῆϑη ϑοκγαίθβ ψυα 
Βοκτδῖθθ νοῦ αὶ θ6 ΠΟ 5686. 

8. ἐπωνυμίαν ἔχει] Ὀθοϑῦϑθ ΠΘ 
Ῥδυ οΙρϑῦθβ ἴῃ. ὕΠ6 ὕγγο ορροϑβῖίβ 1ά688. 
ΤῊ]5 Ῥτϑαϊοδύϊοη οὗ ορροβῖίθ δὐὐυϊ θαῦθβ 
ΘΧΏΙΟΙΌΒ ΡΠ] Ο]Δ 8 1Ώ. ΒΠΔΥΡ οομὐγϑϑῦ 
ἰο {88 1ᾶθ85, οἵ ὙΏΙΟΙ τὸ βο οοῃ- 
ΤΥΔΡΥ͂ ῬΥΘαΙοδ ΟΩ. 15, ὑο 6 ϑοῖκγδύθβ 
Οὗ {ὴ86 ῆαθαο, ῬΟΒΒΙΌ]6 : οἱ, Ραγ- 
ηυθηϊάθ8 129 Β εἰ μὲν γὰρ αὐτὰ τὰ 
ὅμοιά τις ἀπέφαινεν ἀνόμοια γιγνό- 
μενα ἢ τὰ ἀνόμοια ὅμοια, τέρας ἄν, 
οἶμαι, ἣν" εἰ δὲ τὰ τούτων μετέχοντα 
ἀμφοτέρων ἀμφότερα ἀποφαίνει πε- 
πονθότα, οὐδὲν ἔμοιγε, ὦ Ζήνων, 
ἄτοπον δοκεῖ εἶνα. Τὴ6 ψΜΏΠΟ]Θ 
Ῥϑϑθᾶρα 129 α---180 ἃ βῃουα Ὀ6 
ΘΟΙΏΡΘΙΘα, ψθτΘ Θοκτγαῦθα 15 βὑδθηρ 
06 ΘΑ 1116 ῬΙδίοηϊο ἀοοίγηθ, 1 ἢ 
ἴῃ ὕπθ Ἰαύθυ ρᾶῦὺ οὗ [η6 ἀϊϑίοσαθ 
ΡΙαῖο οΥἸἐ]οῖθοθ τι ἃ νἱθνν ὕο 108 
τ οὐ] Ποδίϊοῃ. 

9. τὴν απικρότητα ὑπέχων] ΤῊ 5 
Το Ἰὴσ 15 ἀπ6 ο Μεαᾶνὶρ, ψο ὑῃπι8 
τη ἄθβ ῃθ βρηΐθῃοθ: “Ὑδ)ουϊαϑ 
Τηϑο. 1 11 οχὶσυιίαύθιη βαϑιη ΒΌΡΟ6Υ- 
δ 8} 51 ὈΠΔ]Ὴ δύσι, ΔΙ ΘΥῚ τηϑοια- 

αἸΠΘγὴ οχιραϊδύθση Βα υϑηΐθιῃ ὉΥ86- 
Ῥοηϑ᾽: 6. ὩΙΠΏΤΩἾΔΒ ΒΌΌΙΩΙΒ Ὠ15 
ΒΙΏΘΙ] 85. ἴο 6 δχοθοάθα ὈΥ̓͂ [Π6 
στοδίηῃθθθ οὐ ῬΏϑθαο δηα Ῥυθϑθηΐβ Ὦ1Β 
οΥθαύμθθβ ἴο δχοθϑα [Π6 βιῃ8}} 685 οὗ 
ϑοκγαίθθ, Οἱ {Π6 ψγ.0]16 ὑΠ18 βθθ1η5 
{88 Ὀεδϑῦ δὐδοιαρὺ ἴο αἰβθηύθηρ]θ {815 
ὑγοι Ὀ]θθοηθ βϑηΐθημοθ ὑῃπαῦὺ 885 γοῦ 
Ῥθθὴ τηϑᾶθ. Τῇ ΟΥ̓ΔΙΠΘΥΥ τϑϑαϊηρ' 
15 ὑπερέχων, ὙΨΙΟΙ 15 ὑπ18 ὑγϑη5] θα 
Ὀγ Μι. Οορε : “βχοθϑάϊηρ [86 βπογίς- 
ὭΘ655 οὗ [Π6 ὁὴ6 ὈΥ͂ ΘΧΟΘΒΒ οἱ [ιοϊρηῦ, 
8.4 Ἰοηαϊηρ ἰο ὑῃ6 οἴου ὈΥ οοτῃ- 
ῬΔΙΊΒΟΩ 8 51Ζ20 Θχοθθαϊηρ 18. ΟὟ 
Βῃονίηθαδ΄ Τῇ σγᾶάνθ οὈ]θούϊοη. ἴοὸ 
{μ15 τοϑαϊηρ 8η 1ηο δι! 0). 15 
0μδὺ ἴῃ τὴ6 ἢχϑὺ οἴδιβθ ὑπερέχων 18 
[Ο]ονγθα ὈΥ {86 δοοιβαίϊνθ, ἴῃ ὑπ 
Βθοομα ὑπερέχον ὈΥ͂ {Π86 σΘηγ6. 
ΤῊΘ νου Ὁ τλϑὺ, ἰὖ 15 ὕσαθ, [αΚ6 δἰ πον 
οδδ6 ; Ὀπῦ ΒΒ, ΙΥ ΡῬ]αΐο σγου]α ποῦ 88 
Ῥού σομδύσιποὔϊομϑ [ἢ {16 βθ16 ὈΤΘΔΙΉ. 
Ὑνγύϊθηδοι, Ἡοιμαοῦῖ, δηα Αδῦ το- 
οομϑύραοῦ 086 Ῥδββᾶρθ δϑι ἢ 1π Π18 ΟῚ 
Ὑ870: Μϑάν!ρβ τι αν 18, ΒΟΎΤΘΥΘΙ, 
[06 Βἰπη]οϑῦ. 

11. Ξυγγραφικῶς ἐρεῖν] ΄ 1 ΒΕ61η5 
1 δῖὴ ροίηρ ἴο (δ 1κ ἴῃ 0} 6 βύγ]6 οὗ 
8 ἰπαθηΐαγο. ξυγγραφὴ 15 868 
ΤΟΡΌΪΔΙ θυ [Ὁ ἃ 1θρὰ] ἀοσδατηρηῦ, 
ΘΒΌΘΟΙΔΙΥ ἃ Ὀομα οὐ οογθηϑηῦ. 
Βοκγαίθθ τηᾶκοθ ἔπη οἵ {Π6 οἰ ΤΏΒΥ 
βοῃΐίθηοθ μῃ6 [85 180 αὐΐογοα, ψ ΒΟ ἢ 
Ὧ6 ΟΘΟΙΏΡΔΙΘΒ ὁ (6 οὐμτουβ 
Ῥϑαδηίυυ οἵ 1608] ῬὨΤΔΒΘΟΙ]ΟΟΎ. 
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ἔχει γέ που ὧς λέγω. (υνέφη. λέγου δὲ τοῦδ᾽ ἕνεκα, βουλό- 

μενος ϑόξαι οοἱ ὅπερ ἐμοί. . ΝΥ ἋἋ [4 9 Ζ Φ Ὰ 

ΕοΟὶ Γᾶὰρ ΦΑΊΝΕΤΑΙ οὐ ΑΟΝΟΝ αυτο 

τὸ μέγεθος οὐδέποτ᾽ ἐθέλειν ἅμα μέγα καὶ εμικρὸν εἶναι, ἀλλὰ 

καὶ τὸ ἐν ἡμῖν μέγεθος οὐδέποτε προςϑέχεσϑθαι τὸ αμικρὸν οὐδ’ 
ἐθέλειν ὑπερέχεςϑαι, ἀλλὰ δυοῖν τὸ ἕτερον, ἢ φεύγειν καὶ 5 
ὑπεκχωρεῖν, ὅταν αὐτῷ προοσίΐη τὸ ἐναντίον, τὸ ομικρόν, ἢ 91 

προςελϑόντοα ἐκεΐνου ἀπολωλέναι: ὑπομένον δὲ καὶ δεξάλλενον 

τὴν οαμικρότητα οὐκ ἐθέλειν εἷναι ἕτερον ἢ ὅπερ ΗΝ. 
Θ΄ 

ὥςπερ 
μὰ δῪ ΄ ον 6 γ Ἃ 4 δ 97 Κλ Θ᾽ 

ἐγὼ δεξάμενος καὶ ὑπομείνας τὴν σμικρότητα, καὶ ἔτι ὧν ὅεπερ 
εἰχχί, οὗτος ὁ αὐτὸς αμικρός εἶμαι" ἐκεῖνο θὲ οὐ τετόλμηκεν μέγα 

2, οὐ μόνον αὐτὸ τὸ κμέγεθοα] 
ἈΑσρογαϊηρ ἴο [Π6. 681]16 Ῥ]ΔΙΟΏ181), 
ἴμ6 ἰάθα οχιβδίβ (1) δΌβο  αὕθ!υ δρατύ 
ἔτοσα {πθ6 βθῃβι 016 σου], χωριστή, 
(2) ᾿πβουθηῦ ἴῃ Ῥῃθημοιηθηδ, ἴο ἡ ΏΙΟῊ 
10 1 ΘΓΙΒ [Π61} αὐ θαῖθθ. Νοῦ ΟἿ] 
86 ΟὈΡΟοΒΙύΘ 1ᾳ688 1ῃοδΡΆ 016 οἵ Θομ1- 
ΤΑΌΠ]ΟΙ, ἃ5 δα δῦμσ δραχῦ ΟΥ̓ ὑπθιη- 
β6]νθθ, θυῦ 8150. 8δθ [ΠΟΥ ΙΩρ 
Ῥδυθοα]αγ. ΤῊ ᾿προχγίϑῃοθ οἵ [15 
Ῥοϊηῦ ὈΘΟΟμΊΘ5. τηϑηϊΐοοῦ θη ὑῃ6 
ΘΟ τηΘηὖ 15 ΘΡΡΙ]16α ἴο ψυχή. 

ὅ. ἣ φεύγειν καὶ ὑπεκχωρεῖν] 1 
ΘΏΥ͂ ΟὈ]θοὺ Ὁηδὺ νγᾶβ ουθδῦ ὈΘΟΟΘΒ 
5718}1, 0η6 1ᾶθα οἵ σγυθδίηθαβ οἸΌΠΘΥ 
ΣΙ ΒΥ 5 ἔροτὰ 1 86 ΟΌΘΒ 6] ΒΘ ΘΙ 
ΟΥ 15. ΘΧΌ Ωρ αΙΒῃθα ; δα {86 1668 οὗ 
ΒΙΩΔΙ] 688 ὕδκο8 18 Ῥ]δοθ, Βαΐ Ὁ ΘΘΥ 
πῸ οἰχουϊηδίϑηοθθ ὁδῃ. [ῃη6 1468. οὗ 
οὐθδύηθαβ ΥΘΙΏ81}). ἸῺ ᾧπ6 οὐ͵]θοῦ δηὰ 
ϑοοθορῦ ὑμ αὐὐιθαΐθ οἵἨ ἁ ϑ1η 8,1} 685, 
ὑπ σομη γϑαϊοίηρ 105 οὐ ΠϑύΆΓΘ. 

7. ὑπομένον] ϑοῆδηζ Π85 δάορίβα 
ἩΠΥΒΟΠΙρΒ ὑπομεῖναν, ἀρθίπδῦ 81] 
δα ΠοΥγ. Τὰ οὔϑηρθ οἵ ἔβθηβθ 15 
ΒΟΥΘΥ͂ΘΥ ῬΟΓΘΟΥ ρτορο. Αἀναδϊθηρ 
16 ΔΡρυόϑοῦ οὗ ὑμ6 οὔπου 1ἄὅθϑ. 185 8 
ῬΙΟΪοησοα ῬΥΟΟΘβΒ, ϑοοθρύϊηρ 1Ὁ 15 81 
ϑοῦ Ῥουϊοσιηθα ομοθ ἴῸ1 811. Τ1ἢ {π6 
ποχὺ βϑηΐθῃοα ὑπομείνας ἀθηούοβ {Π68 
δούαδ) οοια] θύοη. οἵἩ ὑἢθ6 ῬΥΟΟΘΒΒ 1 8 
ΒΡΘΟΙΠΘα 1ηδύϑῃοα. 

8. οὐκ ἐθέλειν] “1τὖ ψ}111 ποῦ οοηϑοηῦ 
ἴο 8146 8η4 ϑοοορύ 5128] 685 δῃᾶ 
ὕππ|8 Ὀθοοιὴβ αἰ ἤθγθηῦ ἔγτοιη δῦ 1ὖ 
γγαβ, ἴθ [ῃ6 ΨΥ ὑμαὺ 1 δοοορὺ δῃᾶ 
ΘΌΙα 6. 5181] η 688 8η6 5011] τουδὶ ηρ 

1ὴ86 τῇδ 1 8, σιθμουύῦ Ἰοβίηρ ΤΥ 
ἸΔΘΩΌΓΥ 8 5128}; ὙΠρτθᾶβ 1ὖ Πδ5 
ὭΘΨΘΙ Βα ΙΗ 6, ὙΥὮ116 τϑιηϑί η]ὴρ 
στθϑῦ, ἴο 6. 3118]. Τῆδὺ 15. ἴο 58, 
1 Βοκγαῖθβ. δέχεται σμικρότητα, 6, 
Ὦδνθ ἃ 51η8}} ϑοκγϑῖθθ, 1 ο ἢ 1η- 
ψΟΪνγοθ ΩῸ ᾿ΠΟΟΠΡΥΙΥ ΠΟΥ ΙΟ55 οὗ 
Ἰἀθηθῦγ ; Ῥυὺ 1 στοϑίμθθβ δέχεται 
σμικρότητα, νγὲ ὮδιγΘ 51η8]] φυβδίῃββ, 
ὙγὮ]Ο ἢ 18 ἸΠΩΟΟΠΟΤΊΟΣΒ 86 1] ΟΒΒ1Ό]6. 
Θομτηϊαὺ (Κγϑέ. Οὐοηνην. τὶ Ὁ. 41) α18- 
ΟἾΒΒΘΒ [815 Ῥδββᾶρθ δὖ στοῦ Ἰθρίῃ: 
6 νου] τοϑᾶ οὐκ ἐθέλειν εἶναι ἔτι 
ὅπερ ἦν, οομηρδγϊηρ 108 Ε δεξάμενον 
τὴν ψυχρότητα ἔτι εἶναι ὅπερ ἢν, 
πῦρ καὶ ψυχρόν. ΤΏΘΙΘ 15 τα} ἴο 
Ὀ6 δια ἴον {Π15; θαὺ 1 ὑμ1ηκ {μ6 

να] σαῦθ τηϑῪ 6 ἀοίβη δα, δἃ5 1Ἰπα]οδῦ- 
Ἰηὴρ Ὁπᾶῦ ἴπ [ἢ8 ομβ οδ86 ἃ ὀἤϑηρθ οἵ 
ἸΑΘαΟΌΥ 15 Ἰηνονοα Ὀὰαὺ ποῦ ἴῃ {Π6 
Οὔμϑυ" : δ Ἰποοῃρυα ῦῦ ἴῃ ἰδοῦ 1165 ἴῃ 
8 ΒαΡΡοβϑα γοίβηδοῃ οὗ 105 1ἀθη Ὁ 
ὉΥ πμ6 ἰᾶθ80 ἀπᾶρὺ οΟἸΤΟυΙβύθ 668 
Ὑγ ΠΊΟἢ τ μου 105 τοῦθ 101. ᾿Π ΡΟΒ510]6. 
σμικρόν μέγεθος που] τοιηδίῃ μέγε- 
θος Ῥαὺ γοὺ θ6 ἕτερον. Μουύθουϑι 
ΟΠ Ὁ 5. γοϑαϊηρ ϑηθοιραῦθθ [Π6 
Ῥοϊπῦ πιδᾶ8 ἴῃ μέγα ὃν σμικρὸν εἶναι. 
Ομ [86 ψ 8016, ὑμογοίοσο, 1Ὁ 15. Ὀϑύθου 
ἴο Τηδ 6 πὸ ΘἤϑηρΌ. 

10. οὗτος ὁ αὐτὸς αμικρός εἶχα] 
“Ἴ, 0115 βαχθ ϑοκγδϑῦθ, δὴ 5118]. 

τετόλιληκε] ἃ5 ἴῃ 108 ἢ τολμή- 
σειν. ΤῈ] ρογΐβοῦ βίρύθββθθύῃο ἤχϑα 
οοηϑύιψαξίοιι οἵὁ ὑμ6 1468: 1Ὁ 85 Ὀθθῃ 
οὐἀδϊηθα ὈΥ Ὡδύσσθ ποὺ ἴο θῃηᾶαγθ 
5118] 688. 
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ὃν αμικρόν εἶναι: ὧς ὃ᾽ αὕτως καὶ τὸ ομικρὸν τὸ ἐν ἡμῖν οὐκ 
ἐθέλει ποτὲ χιέγα τίγνεοϑαι οὐδὲ εἶναι, οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν τῶν 

ἐναντίων ἔτι ὃν ὅπερ Ην ἅμα τοὐναντίον τγίγνεοθαί τε καὶ 

εἶναι, ἀλλ᾽’ ἤτοι ἀπέρχεται ἢ ἀπόλλυται ἐν τούτω τῷ πασήματι. 

ΓΙαντάπαςιν, ἔφη ὁ Κέβης, οὕτω φαίνεταί κοι. 

[1. Καί τιε εἶπε τῶν παρόντων ἀκούςας--ὅςτις δ᾽ ἤν, οὐ 

ς«αφῶς μέμνημαι- Γῖρὸα θεῶν, οὐκ ἐν τοῖς πρόεϑθεν ἡμῖν λό- 
Γοια αὐτὸ τὸ ἐναντίον τῶν νυνὶ λεγομένων ὡμολογεῖτο, ἐκ τοῦ 

ἐλάττονοα τὸ μεῖζον γίγνεοϑαι καὶ ἐκ τοῦ χιείζονοα τὸ ἔλαττον, 

καὶ ἀτεχνῶς αὕτη εἶναι ἡ τένεεια τοῖς ἐναντίοιο, ἐκ τῶν ἐναν- 

τίων ; νῦν ὃέ μοι δοκεῖ λέγεςθαι ὅτι τοῦτο οὐκ ἄν ποτε Γένοιτο. 
καὶ ὁ (ζωκράτης παραβαλὼν τὴν κεφαλὴν καὶ ἀκούςας, ᾿Ανὸρι- 

κῶς, ἔφη, ἀπεμνημόνευκας, οὐ μέντοι ἐννοεῖς τὸ διαφέρον τοῦ 
τε νῦν λεγομένου καὶ τοῦ τότε. τότε μὲν γὰρ ἐλέγετο ἐκ τοῦ 

τοϑ 

ἐναντίου πράγματος τὸ ἐναντίον πρᾶγαια τγίγνεςϑθαι, νῦν δὲ ὅτι 
5. ἃ ἋἋ Φ 4 {: ἔων 9 ΄ Φ 97 ΄ 947 » 

αυτό Τό εναντίον εαὐτοῷ ΕΝΟΑΝΈΙΟΝ Οὐκ ΟαἷἧΝν ΠΟΤΕ ΓΈΝΟΙΤΟ, Οοὐτέ Τό 
Φ [- “Ὁ ΕΒ. Ἁ 9 ἴω η 

ΕΝ ΜΑΛῚΝ ΟὟτγε Τό ἐν ΤΙ φυςκει. 

4, ἐν τούτῳ τῷ παθήματι] 1.6. 
ἐν τῷ προσιέναι αὐτῷ τὸ ἐναντίον. 

105 «- ὦ. ὦ Π, Ομ οἵ {π6 
ΘΟΙΏΡΘΗΥ Βαρσοδὺβ ὑῃπᾶὺ ὑ818 ἀοοί 16 
15. ἱποὐηδιβύθηῦ 1 ΟἿ ΤΟΥΤΊΘΥ 
θοῦ οἵ ρομουδύϊοι ἔΤΌΤ ΟΡΡΟΒΙΐδϑ 
(70 ὁ 1011) οκτγαίθβθ σϑρ 165. ὑμαῦ 
θη 6 ΟῚ βρϑδκίηρ οἵ Ῥϑυῦοα] 878 
Ῥοββθβϑίῃς μα δὐνιθαΐοθ οἵ βοῇ 
ΟΡΡοβιύθβ, θᾳῦ Ὡον γα 468] νυ ἢ 0} 68 
ϑβοϊαῦα ορροϑιύθβ ὑπϑιήβοῖὶνοθ ΤῊΘ 
ΤΟΓΙΏΘΙ ὁ8) Ῥᾶ88 ἴγομὶ ομ8 ἴο [88 
οἴμου οὗ ὕνο ορροβῖύθ οοπαϊθοῃβδ ; 
Ῥαύῦ {μ6 ορροβιῖίο 10561 δὴ ἌΘΥΘΥ Ραὺ 
οΟἢ ὕμα ἡϑύαια οἵ 108 ΟΡ ροβιίβ. 

12. παραβαλὼν τὴν κεφαλήν) 
“βεπάϊηρ μἰὶθ. μεδᾶ ἴο ]ιβϑίθῃη.᾿" «48 
Ἡδιπαοτῇ οπροοβῦβ, ὕΠ6. οὐ] οῦον ῬΥΟ- 
ῬΔΌΪΨ ΒΡοΟΚα ἴῃ ἃ Ἰο ψοΐϊοθ {του ρἢ 
απΠ!Πάθηοθ. 

ἀνὸρικῶς] οκτγαίΐθθυ:Ὺ 18 ἸὩΘΡΘΥ 
ψινμουῦ ἃ σνγοσα οἵ Ῥύδϑῖϑθ Ὁ. ΘΗ 
ἸΏ Κ οὗ ᾿πύογοϑῦ οὐ Ἰῃ 6 Π]Πσθῆθθ 1 
15 ᾿Ιβύθῃθυθ. Ρ]δαΐο 15 ἰοπα οὗ {μ68 
γγΟΡα ἀνδρικῶς δη8ἃ [15 οορῃδίθβθ ἴο 
ΘΧΡΙΘΒΒ βϑι ΠΟ ΘΒΒ 1 ΔΙραχηθηΐ : οἱ, 
Τπθοαοίοίυιδ 304 Ὁ, Ρηαράγυβ 26 Α, 

΄ Ἃ ΄ 2, ᾽7 Ν ΄»Ὃ΄Ὸς 

τότε 'ὲν γάρ, ὦ φίλε, περὶ τῶν 

Ποριδίηο 484 Β, Παλὺ 1562. Β: ἴῃ [ἢ6 
Ἰαδί ὕνγο 1᾿πβύϑῃ οθβ ΓΟ ]1681]Υ. 

18. οὐ μέντοι ἐννοεῖς τὸ ὃια- 
φέρον] Τῆς ἀϊἰδύϊπουϊοθ 1856 Οἶθδι 
Θῃηοασ. ΤΠ6 οοποροῖθ Ῥδυ οἶδ 15 
ποῦ 1η 1.561 ορροβϑᾶ ἴο δἰῦμοι οἵὗἨ τῃ8 
ΟΡΡοβῖΐβθβ, ὑμουθίουσθ Ὁ οἂμι ϑαχημῦ 
οἰμθΡ οὗ βιιοῦ ορροβίίθαθ ψιποαῦ 
οομ χδαϊούϊηρ 1056} - Ταῦ [π6 ορροβίβϑ 
ΠΟ ΒΘ 5 ΑΘ 50 τααύαϑ ΠΥ ΘΧΟΙ ΒΙγ6 
ὑμπ8ῦὺ ποῖῦμον οδῃ ϑάτϊηϊν ὉπΠ6 ΟΥΠΘΥ. 
σὺ μουῦ 56] - οοηὐτδατοῦίίοθ. Ποῦ 
δῖος 8 ὈΘΟΟΙΩΘ οΟ]4, Ὀοοϑαδθ νγϑύοι 
15. ποῦ 10561} Τορροβῖῖθ ἴο Ποῦ ΟΥ̓ οο]α, 
ΠΟΙ 15. 8ηΥ αὐταί θϑϑϑηὐα] ἕο 1ὖ 
ὙΈΙΟΝ 15 ορροβϑθᾶ ἴο οἰῦμου. Ῥυῦ Βοῦ 
οϑηποῦ Ὀ6οοη6 οο]α τι οαῦ πχϑη] θϑῦ 
οσοηὐνϑαϊοίίΐοη. οἵ 8 οὐ πϑύίθγαθ. 
ΘΠ ΑΥ͂γ, θη ψ͵ σοηοταϊθᾷ ζῶν 
ἔγοια τεθνηκός, ψὰα α᾽α ποῦ τῆθϑῃ 
ὑμαῦὺ ἄἀραῦῃ Ὀδοδηηθ 116, Ὀὰαὺ ΒΙΠΡΙΥ 
μδὺ Τπίηρθ ὑμδῦ Ἰῖνθ ἢδνθ ραβϑβα 
ΟΥ̓́Ε ἴθροιῃ 8. βίδαίθ οἵ ἀθδαίῃ ἰηΐο ἃ 
βίθίθ οἵ 116. Τὰ [μ8 ποχῦ οβδρίει, 
Πονγουου, 1 58.811] 566 ὑμδὺ ἃ {ὙΠ 6 Ὁ 
τοῆποχηθηῦ τησϑὺ 6 τηϑάβθ, 

16. οὔτε τὸ ἐν ἡλιῖν] ΘΙ ΠΉΙΏ185 
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ἐχόντων - τὰ ἐναντία ἐλέγοχλκεν, ἐπονοχάζοντες αὐτὰ τῇ ἐκείνων 

ἐπωνυμίᾳ, νῦν δὲ περὶ ἐκείνων αὐτῶν ὧν ἐνόντων ἔχει τὴν 

ἐπωνυμίαν τὰ ὀνομαζόμενα - αὐτὰ ὃ᾽ ἐκεῖνα οὐκ ἄν ποτέ 

φαμεν ἐθελῆςαι τένεειν ἀλλήλων δέξαεθαι. καὶ ἅμα βλέψας 
πρὸς τὸν Κέβητα εἶπεν, Ἄρα μή που, ὦ Κέβης, ἔφη, καὶ εέ τι 

τούτων ἐτάραξεν ὧν ὅδε εἶπεν ; ὁ δ᾽ «Οὐκ» αὖ, ἔφη, ὁ Κέβης, 
οὕτως ἔχω καίτοι οὔ τι λέγω ὧς οὐ πολλά κε ταράττει. 
Γσυνωμολογήκαχμεν ἄρα, ἧ δ᾽ ὅς, ἁπλῶς τοῦτο, κηϑέποτε ἐναν-- 

τίον ἑαυτῷ τὸ ἐναντίον ἔςεςοϑαι. ΓΙαντάπαειν, ἔφη. 

11. 

ςΕειῖς. 

καὶ πῦρ; Μὰ Δί᾽ οὐκ ἔγωγε. 

Δ 6 5118}1 πα ογϑδαῦ ΟΥ̓ Ῥδυίϊοῖρδ- 
λοι πὶ ὑπ6 άθαβ οἵ 5118]} δηᾶ ογοϑδῦ : 
Ῥαΐ {Π6 Ιάφῷ οὗ σγϑαύῃθϑϑ 1 Ὠϊτη οδῃ 
ΠΘΥΘΙ ἤδνα ὑῃ6 αυϑ]τῦν οἵὁἨ βιη81]} 6855, 
50 ὑπᾶῦ ΙΙΆΤΩΪΑΒ ΒῃοαΪα Ἠ6 518]} ἈΥ͂ 
γίσύπο οὗ 105 ᾿πητηϑηθηθθ. ΒῸΧΣ ἐν τῇ 
φύσει σογαρᾶϊα ᾿αγηιθρῖάοβ 152 Ἢ τὰ 
μὲν εἴδη ταῦτα ὥσπερ παραδείγματα 
ἑστάναι ἐν τῇ φύσει. 

1. τῇ ἐκείνων ἐποωονυλιίᾳαᾳη Ἠθγδ 
ῬΙαῖο Ῥγοροιῦῃαβ ἃ ὑΠΘΟΥΥ οὗ Ῥιϑαϊοᾶ- 
ἴοηῃ. θη νγὙὸ 880 ὑπαῦ ϑοκγϑῦθβθ 15 
5118], χα ἀο ποῦ τχθϑῃ ὑμᾶῦ ϑοκγαύθβ 
8 5118}1 16 [Π6 βαῖὴθ ὑβ1ηρ, Ὀαύ τγ8 
0811 δοκτγαύθθ αἴθου. ὑπ6 Ὡϑη16 οἵ [Π68 
1468, οΒΘ δὐιθαΐθ ἢθ Ῥόββθββθ8. 
ΤῸ τᾶ κ {8186 ροϊηῦ γγὕὰβ ὩΘΟΘΘΒΔΡΎ 
Ῥθοδβα οἵ 86 οοπἤαβίοη 1ηὔο ΜΏΙΟΙ 
Απὐϑύμθηθθ 8η6 οὔποθ δα [8116 10 
ὑπ6 τηϑῦϊο οἵ φργϑαϊοδύϊοῃ. ΤῊΘ 
ἀΙογθηοθ Ὀούνθοῃ Ῥ]αῦο᾽ 5 ὑγθαϊτηθηῦ 
οὗ {π6 βυαδ]θοῦ ἴῃ ὑπ6 ῥμαθᾶο δια 1 
πὸ βορίνϊδέ Ὧδ5 Ὀθθη ἀθα] νι ἴῃ 
[Π6 Τηῤτοαποίίοη ὃ ὅ. 

6. οὐκ αὖ] “πο, ποὺ [18 {{1Π|6. 
ΤῊΘ 1η88. 816 ΟοΥὐαρῦ ΠοΙΘ: 1 Βᾶγθ 
δἀορίαα {μ6 ἰοχῦ οἵ ϑοῆδῃζ, θχοθρύ 
{μαὺ μα Ὀτγδοκεοίβ ὁ Κέβης. Ζ. δηά 
δῦ, Βᾶνα οὐκ αὖ, ἔφη ὁ Κέβης. 

108 οσ---104 ο, ἃ. 11. Τα τασΐτ- 

ΠΥ Θχοϊαβῖνθ ορροβιίθϑ, Ποῦ δηα οὐ], 
816 τοὺ 1ἀθηὐιοδὶ τ] ἢγα δηα ΠΟΥ͂, ; 
γοῦ ψγχ 566 ὑπᾶῦ ἢτθ Ψ111 πού δάτηϊῦ 
0018, ΠΟΙ ΒΠΟΥ͂ ἢθαύ, ὙΥ̓μθηοθ 78 
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Ἔτι δῆ μοὶ καὶ τόδε εκέψαι, ἔφη, εἰ 
θερμόν τὶ καλεῖς καὶ ψυχρόν; Ἔτωνγε. 

᾿Αλλ᾽ ἕτερόν τι 

ἄρα ευνομολογή- 
ΩΣ 4 57 7 
Ἀρ᾽ ὅπερ χιόνα 

πυρὸς τὸ ϑδερμὸν 

πῖον {μπῶὺ ποῦ τὴϑν 6. δὴ 1ᾶ68 
ὙΥΠΙΟὮ 15 ποῦ ὁη6 οὗ ἃ Ῥδ1}" οἵ ορρο- 
5165, θὰ} ΘΟ. τδὺ δχοϊθαβ οη6 οὗ 
ΒΟ. ΟΡΡοβιύθβ ΒῸΣ ἰηϑύδησθ, {ῃ6 
Ἰᾶρᾷ οὗ οὐᾶα 15 Ορροβιῖίθ ἴο ὑπμπαῦ οἵ 
ΘΥθῃ, δηα δχοϊαβῖνο οὗ 10. ΑἸδ8ο {Π6 
1ᾶθὰ οὗ ἴῆτβθ, ἐπουρὴ ποῦ Τρροβιίβ ἴο 
ού6ῃ, δχοπαθα 10, Ὀθοθαβα [86 1468, οὗ 
ὉΥΘ6 ΠΘΟΘΒΒΔΙΥ ΟΔΥΤ165 1} 10 {Π6 
1468. οὗ οὐ, ΚΙ] ΔΥΪν [η6 1468. οὗ 
ούυθῇ 8η4 ὑπ Ι΄68 οὗὁἩ ὕνγο θχοῖυᾶθ {ὑῃ6 
1468. οὗ οὐά, Τῆαβ 1ὖ ἀρρθδιῦδ {μὺ 
616 αὐ (1) ορροβϑιΐθ 1ῖθαὰ5 ψ ΟΝ 
δΥΛ6. τητύαϑ! ] 7 Θχοίαϑῖνο, (2) οὔμου 
Ιάθδβ, ἡοῦ 1ᾳθῃ 0104] ἢ ΔΏΥ͂ 500 
ΟΡΡοβὶίθ θαὺ πθοθοβαυ!γ ραγίακίηρ οἵ 
10, ὙΥ 1οῃ, Θαυδ}}γ νι] ὑμδὺ ορροθδιία, 
οχοϊαάθ [Π6 οΟὔ6' ΟΡροβίζο. 

ΑΥ̓͂ΘΙ οϑίὈΠΒῃτησ ἴῃ ῃς6 ΕΠ ΘΙἢ 
ΟὨδΡίΟΥ ὑμδὺ ορροβῖία 1ῖἄθδθ οδῃποῦ 
Θηΐο Ἰηὔο ΟΘΟΙΠΙ  ΠΙο, Β]αίοΒ ποχὺ 
ἴϑ8κα 15. ἴο 5ῃον ὑμαὺ {Π15 Ἰηοοχη- 
ΤΩΙ] ]]Π1Υ οχύθηαβ ἤο οὔμου 1688, 
γγΒ1οἢ, ὑπουσἢ ποὺ {Πϑυηβοῖνοθ ορρο- 
Βι6 ἴο δηυύῃϊηρ, 816. 1ΠΒΘΡΘΙΘΌΪΥ 
οοτα δ᾽ ηθα συ] ἢ ὁπ οἵ 5.0} Ορροβίίθε 
8 ὑπο ΘΟΥ 6 ὩΘΟΘΒΒΘΙἽ]Υ οχοϊαάθ {Π6 
οὔΠΘΥ, 

11. ὅπερ χιόνα καὶ πῦρ] Ρ]αΐο εὖ 
ἤγχϑὺ βϑρθᾶϊζβ οὗ Πού, οο]4, ἤγθ, 5Π 0, 
γγιῦπουύ ἀἰἸβυ Οὐ] Υ Βρθοιγὴρ ΤΠ Θῦμ ον 
ὯΘ ΤἸη68}8 6688 ΟΥ̓ ῬΔΙ ΙΟΌ]ΔΙΒ : ῬΓΘ8- 
Θηὐ]γ, ΠΟΥ, ἢ6. οἴνγθθ ἃ Ῥ͵ΘΟΙΒ6 
βίαυθιηθηῦ: ὔὲεὰ πᾶ ἴῃ 104 κα (1) 

τό 



Ιο 

ΠΑΛΆΤΩΝΟΚ [το3 

καὶ ἕτερόν τι χιόνοε τὸ ψυχρόν; Ναί. ᾿Αλλὰ τόδε τ᾽ οἷμαι 
ὃοκεῖ ςοι, οὐδέποτε χιόνα οὖςαν δεξαλιένην τὸ ϑεραχιόν, ὥςπερ 

ἐν τοῖς ἔμπροςθεν ἐλέγολιεν, ἔτι ἔςεεθϑαι ὅπερ ἢν, χιόνα καὶ 
ϑερκιόν, ἀλλὰ προςσιόντοσ τοῦ ϑερμοῦ ἢ ὑπεκχωρήςειν αὐτῷ ἢ 

ἀπολεῖςθαι. Πάνυ τε. Καὶ τὸ πῦρ τε αὖ προσιόντος τοῦ ψυ- 
χροῦ αὐτῷ ἢ ὑπεξιέναι ἢ ἀπολεῖςθαι, οὐ μέντοι ποτὲ τολμήςειν 
δεξάμλλενον τὴν ψυχρότητα ἔτι εἶναι ὅπερ ἣν, πῦρ καὶ ψυχρόν. 
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᾿Αληϑῆ. ἔφη, λέγεις. 
ΤΩΝ, 
ὀνόματος εἷς τὸν ἀεὶ χρόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλο τι, ὃ 

ἐκεῖνο, ἔχει δὲ τὴν ἐκείνου πορφὴν ἀεὶ ὅτανπερ ἢ. 

περιττόν, {π 1468 οἵ οἄά, (2) τριάς, 
1π6 1ᾶθϑ, οὗ ἴμτοο, (8) τρία, {μ6 [λγ88 
Ῥδιοα] 875 Ἰη ον μθα ὈΥ 088 τριάς. 

ῶ. χιόνα οὖσαν] ϑοῆδῃζ ψυὶίθϑ 
χιόνα ὑνῖοθ, ψ Ώ]ΟΝ 185 [ἃ ἔΠΌΤα 
ΘΌΡΠΟΙΙΟΙΙΒ 8116 ΒΌΤΘΙΥ ὉΠ ΘΟΘΑΒΘΥῪ, 
86 βϑαρ]θοῦ Ῥϑίῃρ ὑϑϑτν ΒΌΡΡ]16α 
ἔροῖῃ ὑπ6 Ῥγθοθαϊηρ βθηύθηοθ. 

ὃ. ἐν τοῖς ἔμπροςθϑεν)] 102 πὶ 
χιόνα καὶ ϑερμμόν] “αὖ οὔοθ 

ΒΟ δ᾽ ποῖ.’ 6 β6ῆη88. 15 
ῬΘΥ ΘΟ υ τἱρηῦ, ἃπα 1 οδηποῦ Ὁπ661- 
βίδῃα ΨΥ ομδηΖ βῃουα Ὀγϑοϊκοῦ 
καὶ θερμόν, ἃ8Β. Ὧ6 ἄοθ5. καὶ ψυχρὸν 
ἴῃ 8. ΕῸΣ {ῃ8 ρῆτθβα χιόνα καὶ 
θερμὸν 15 ΘΧΡΙδηδίουΥ οἵ ὕμ6 ψ.ο0]6 
οἴδαδθ δεξαμένην τὸ θερμὸν ἔτι ἔσε- 
σθαι ὅπερ ἦν, π6ὸ τοβα!ῦ οὗ ψΒΙΟᾺ 
ῬΙΟΟΘδΒ σου ἃ Ὀ6 ῬΙΘΟΙΒΘΙΥ σι δῦ 
ῬΙαῦο 5808, Ὠοῦ βῃονγ, ΘΟΏΔΏΖ ΒΘΘΠὨΊΒ 
ἴο τοῖο ἢ ἴο μ6 ὅπερ ἦν 8]0}6. 
ἩΠΤΒΟΙΙρ σΌΘ8 80 [81 85. ὕο Ὀυδοῖκοῦ 4}1 
ὍΠγ86 ψουᾶβ ; 8150 πῦρ καὶ ψυχρόν 
Ῥθῖονυ. 1ς9»ᾷΞ»οδημοῦ 866. ὑδαῦ {86 
ΒηΔαΟ ΟΥ̓ Βϑριοίοη δὐύϑομθβ ἴο 
ΤΏ θη. 

λυταῖι 15 οὗ οουτ88 ποῦ ὑΠ68 1ᾶ68, γΥ ΒΙΟἢ 
18. 85. ἱπΠΡ ΘΙ ΙΒΏ8016 οχίϑδίησ ἐν τῇ 
χιόνι 85 Θχ βίη ἐν τῇ φύσει: σηδὺ 
ῬΟΥΙΒΉΘΒ 15 086 ἀαϑ}} οἵ μον ]ΟΉ 
6 ῬΘΡΡΙΘΆ]ΔΙ ῬΟββθβθοθ ΟΥ̓ [6 1πη- 
τηϑηθηθθ οὗ πμ6 1ᾶθϑ οὗ βηον----θ 
ΒΘΏΒΙΌ]6. ἔουτῃ οὗ βῆον,, βΌ0ἢ. 88 ὕποββ 
ἀοβουθβα 1 Τίηιασιιβ 80 ὁ 88 εἰσιόντα 

Θ᾽ Ν᾽ ͵ ἂν » Ἶ Ἁ ' . ΄ὰ 

ὥςτε μὴ μόνον αὐτὸ τὸ εἶδος ἀπξιοῦεςθαι 

ὅ. ἀπολεῖεθαι] Τδὺ ψ ΙΟῺ ἀπόλ- 

Ἔστιν ἄρα, ἡ ὃ’ ὅς, περὶ ἔνια τῶν τοιού- 

τοῦ αὐτοῦ 
Φ᾽ ἊἋ .} 

ἔστι μὲν οὐκ 

ἔτι δὲ ἐν 

μ᾿. 

καὶ ἐξιόντα : {Π185, Βονγονου, 16. ο 
Θχρ θη Ῥ]αίοβ ψψορᾶθβ ὈΥΤ τηθϑηβ οἵ 
δ. ΔΙΙΘΙΎΥΒΙ8. ΏΙΟ μ6 δα ποὺ γοῦ 
τιϑᾶθ. ΒῸΣ αὐτῷ {186 τη58. ΠδγΘ 
αὐτό. 

8. ἔστιν ἄρα, ἢ δ᾽ ὅς] “10 15. {86 
ὁᾶ86 ὑμβθῃ 1 βοηθ 1ὅθδ8 οἵ {815 
Κιπά {ῃδὺ ποῦ ΟὨ]Ὺ ἄο γγχα ὑϑοορτβ8 
86 τὶρῃῦ οἵ {818 Ἰάθα 105861 ἤο {ῃ6 
ΒΒ 6. ὭϑΙη6 ἴῃ Ῥουρούσιγ, θαΐ 8150 
τῃδὺ οὗὁἨ βοῖηθ οὔμβι 1ᾶθ8, ποὺ Ὀθὶῃηρ 
Ια θηῦοαὶ] ἢ 1ὖ,  ἜΙΟΉ, ΜΏΘΠΘνΟΡ 
10 Θχιβίβ, δίνγαυβ Ῥόββθδβοθ 86 ΤΌΤΤΩ 
οἵ {86 οὔμοι. ἘἘῸΣ {86 οοπμβίγαοιοι. 
ἐστιν ὥστε οἵ, 98 8. 

9. τοῦ αὐτοῦ ὀνόματοι] 830 
ΘΟΊΔΗΖ : ΤἸΊΡΏΙν, 1ὖ που] βθοχὴ ; οὗ 
Ὀδον, τὸ γὰρ περιττὸν ἀεί που 
δεῖ τούτου τοῦ ὀνόματος τυγχάνειν. 
Τη βαρροιῦ οἵ ἑαυτοῦ Ρτοῖ, Οοαᾶε5 
ΤΟΐοβ ἴο 104 α μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ 
ὀνόματος. Βαὺ {π67γ6, δ8 Ὑ78611 δϑ ἴῃ 
τῷ τε αὑτῆς ὀνόματι Ὄθρ]ονν, ἃ. ΘοΙη- 
ῬΔΙΊΒΟΙ. 15. ἸηγοΙνοα ΏΙΟΏ 15 δβοηῦ 
616, Ζ. δῃηᾶ 5, σίνα ἑαυτοῦ. 

11. τὴν ἐκείνου χορφῆν] ΟἹ {15 
ὙΥγιυίθαϑος οὔϑουνοβ “ ποίαθαν. 8118 
γΘΙΡΟΓΌΠῚ πι5118 ; 600 εἶδος αὖ ὉΠΙγ61- 
58.115 Πδθθῦαι, μορφὴ ταῖπτβ ππΐνοι- 
5816 οὖ αὐ881 ΘΟΙΏΙΠΌΏΪΟ τοῦ εἴδους: 
γα γυνηνθγῖιι8 ἡηυραν εἶδος ἀϊοῖναν, 
ἐγία ϑαΐθτηα 1115 μορφὴν ΠδΌδγο. 
Βευῦ {818 αἸϊβιίπούοη οαηποῦ Ὀ6 τηδίῃ- 
ἰδιτιθά ; ἔὉ1, δβ Υ γυθθῃ 8. Ὠϊτηβο 
Ῥοϊηΐβ ουὖ, ἴῃ 104 Ὁ ΡΙαίο 8805 ἡ 
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τοῖςϑδε ἴςοοα ἔοςται ςαφέστερον ὃ λέγω. τὸ γὰρ περιττὸν ἀεί που 

δεῖ τούτου τοῦ ὀνόματος τυγχάνειν, ὅπερ νῦν λέγομεν: ἢ οὔ ; 
Γάνυ τε. ἾΆρα μόνον τῶν ὄντων, τοῦτο γὰρ ἐρωτῶ, ἢ καὶ 

ἄλλο τι, ὃ ἔστι μὲν οὐχ ὅπερ τὸ περιττόν, ὅμως δὲ δεῖ αὐτὸ 

μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ ὀνόματος καὶ τοῦτο καλεῖν ἀεί, διὰ τὸ οὕτω 
πεφυκέναι, ὥστε τοῦ περιττοῦ μηδέποτε ἀπολείπεςθαι ; λέγω δὲ 
αὐτὸ εἶναι οἷον καὶ ἡ τριὰς πέπονθε καὶ ἄλλα πολλά. εκόπει 

δὲ περὶ τῆς τριάδος: ἄρα οὐ ϑοκεῖ ςοἱ τῷ τε αὑτῆς ὀνόματι 
ἀεὶ προςαγορευτέα εἶναι καὶ τῷ τοῦ περιττοῦ, ὄντος οὐχ οὗπερ 

τῆς τριάδοα; ἀλλ’ ὅμως οὕτω πῶς πέφυκε καὶ ἡ τριὰα καὶ ἡ 
πεμπτὰς καὶ ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ ἅπας, ὥστε οὐκ ὧν ὅπερ τὸ 
περιττὸν ἀεὶ ἕκαστος αὐτῶν ἐςτι περιττός’ καὶ αὖ τὰ δύο καὶ 
τὰ τέτταρα καὶ ἅπας ὁ ἕτερος αὖ οτίχος τοῦ ἀριθμοῦ οὐκ ὧν 
ὅπερ τὸ ἄρτιον ὅμοωυς ἕκαστος αὐτῶν ἄρτιός ἐςτιν ἀεί: ουγχωρεῖς 
ἢ οὔ: Πῶς τὰρ οὔκ; ἔφη. Ὃ τοίνυν, ἔφη. βούλομαι δηλῶςαι, 

ἄθρει. ἔςτιν δὲ τόδε, ὅτι φαίνεται οὐ μόνον ἐκεῖνα τὰ ἐναντία 
ἄλληλα οὐ δεχόμενα, ἀλλὰ καὶ ὅςα οὐκ ὄντ᾽ ἀλλήλοις ἐναντία 
ἔχει ἀεὶ τἀναντία, οὐδὲ ταῦτα ἔοικε ϑεχομένοια ἐκείνην τὴν 

ἐναντία ἰδέα ἐκείνῃ τῇ μορφῃ ἣ ἂν 
τοῦτο ἀπεργάζηται, ΘΥ6. μορφῇ ΞΞε 
τῷ περιττῷ. ἸῺ ἔδοῦ μορφή, εἶδος, 
δηᾷ ἰδέα δῖὸ ἴῃ ἴπ6 Ῥγδϑθηῦ ρϑβθαρθ 
Τη θυ ΠΏ ΡΘ8016 σσοσαβ, ἦ ΤῊ ΒΡΘΟΙ68 
1π85 1πΠ6 μορφὴ οἵ ὕὉΠ6 σαμιβ ῥγθβθηῦ, 
ΜΠ σηδύθνο 6186. Ὁπᾶὺ μορφὴ τηδῦ 
Ὀ6 οομλθῖπθα, βὰγγ5 Ῥιοΐ. ΟἋἀβααθβ, 
ΤΊΙΡΏν. 

ἔτι δὲ ἐν τοῖςϑε] Νὸ ἴγθἢ φροϊηΐ 
15. Ἰαἱγτοάποθα ἤργδ: Ῥ]αύο 15 ΤΊΘΥΘΙΥ͂ 
ἢ]αδύγαηρ, 185. ῬὈΙΟΡΟΒΙ ΟΣ ΙΏΟΤΘ 
Ὰ11γ. ΕὙΟΙΏ ἢ18 Βθοοηα ΘΧΘΗΔ016 6 
δρϑίῃ. ἀγανγβ [86 Ἰηΐθθθηοθ βἰδύθα. 1ῃ 
105. ΒΕ, ὙΏΙΟ. 6 οἷνοθ ἴῃ ἃ 1ΠΟ76 
οοΙηρ θίθ ἔοστῃ ἴῃ 104 8. 

ὃ. τοῦτο Γὰρ ἐρωτῶ] “ἴῸΥ {8185 
15. Ππ6 φῬοϊπῃύ οἵ τὴν αποβίϊοη. ἡ 1686 
σορᾶθ αἰτοοῦ τῃ6 δὐϊοηοη οἵἠἨ ἁ ὠ{Π6 
ἬΘΑΤΟΥ ἤο ὑῃ6 ῥτοροβίθοῃ. ου Ώ]ΟῈ 
τηοϑῦ ΒΌΓΘΘΒ 15. [1 : νἱΖ. ὑμδὺ ὉΠ616 
816 Ιᾶῴθ85 ΨΏΙΟ 81᾽6 ποὺ ἸορΊοα ΠΥ 
ΟΡροβιίθ. ἴο δηγύμβίηρ, Ὀὰὺ ὍΏΙΟΝ 
ὩΘγου 6] 685. οοηὐδι ὑπ 6 ῬΡΙΠΟΙΡ0]6 οὗ 
ΒΟΠ]6. ΟὈΡΟΒιΐΘ δῃα ὑῃθυθουθ ΓΘ 186 
ἴο σοΙη]η6 ΜΙ ὕῃ6 Εἶν] ΟΡΡοβιΐθ. 

ΤῊ νἱΐα] ᾿πηρονΐδηοθ οὗ {818 γχα 5881] 
ῬΥΘΒΘΕΟΙΥ 866, 

ὅ. καὶ τοῦτο καλεῖν] 50. περιττόν. 
11. ὁ ἥμιους τοῦ ἀριθμοῦ ἅπας] 

“6 ΘΌγ6 Ὠ81]} οἵ [Π6 βοῦ οἵ πα 78, 
ΟορΡε. ΒῸΣ ὑπ οοηδίχιοίοη οἵ, ΤΉ ποΥ- 
ἀΙϊΙά65 γπὶ 8 τὰς ἡμισείας τῶν νεῶν. 
πολὺς 15 ΒΠΏΙΠΔΥΙΥ πιϑθᾷ, ΤΊΉῸΟ. τ ὅ 
τὸν πλεῖστον τοῦ βίου: διὰ οὔον 
1|κΚ6 ἸαϊοΙὴΒ 8.6. σίγθῃ 1ὴ ΥΥ̓ΔΡΊΘΥΒ 
ποΐθ, 

16. οὐ μόνον ἐκεῖνα τὰ ἐναντία) 
(ποῦ ΟὨΪΥ͂ ὑμοβθ ΟΥΘΊΏ8] ορροβίίβϑ 
ΤΘαβ6 ἤο 8ατητῦ θοῦ οὔμου, θαΐ 8150 
ὕμοβθ ψβϊοῃ, ὑμοῦρὴ ποῖ ορροβιῖθ 
ΟΠ6 ἴο δηούμου, δ᾽ναῦβ οοηύδϊ {8 
ΟΡΡοβιύββ, 8661 ΠῸ το 186 ΠΕΚΟΙῪ [ο 
δισηϊῦ 8 1ᾶϑὰὼ 1 ἢ 15. ορροβῖίβ ἴο 
86 Ι΄θῷ 6 γ οοπύϑίη, Ῥαῦ οἡ [(8 
ΔΡΡΙΌΔΟΝ ΠΘΥ͂ οΙ 6 ΡΘΓΙΒῊ οὐ ψ]}- 
ἄγαν. ΤΠδὺ 15 ἴο 880 τριὰς 15 πού 
ΟΡΡοβῖίβ ἰο δυάς, θαὺ 1Ὁ σομύαίηϑ 80 
Ορροβῖζο, περιττόν, ἴο [π6 1ᾶθα, ἄρτιον, 
θοηΐδίηθα 1ῃ δυάς, ΤΠοτδΐου τριὰς 
ΘαΌΘ]ν 1 περιττὸν ΘΧο]αᾶε65 ἄρτιον, 
8η4 δυὰς Θχοπᾶθ5 περιττόν. 

1ὸ 

15 
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ἰδέαν ἢ ἂν τῇ ἐν αὐτοῖς οὔςῃ ἐναντία ἧ, ἀλλ᾽ ἐπιούσης αὐτῆς 
ΦΠ κὴ ΤΑ Κλ φ “Ἀ ΦΧ : ’ Ἃ ’ Ν 

ἤτοι ἀπολλύμενα ἢ ὑπεκχωροῦντα. ἢ οὐ φήςοχιεν τὰ τρία καὶ Ο 

ἀπολεῖεϑθαι πρότερον καὶ ἄλλο ὁτιοῦν πείςεοϑαι, πρὶν ὑπομεῖναι 

ἔτι τρία ὄντα ἄρτια γενέσθαι; Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ ᾿Κέβης. 
Οὐδὲ μήν, ἢ δ᾽ ὅς, ἐναντίον τέ ἐςτι δυὰς τριάδι. Οὐ τὰρ οὖν. 
Οὐκ ἄρα μόνον τὰ εἴδη τὰ ἐναντία οὐχ ὑπομένει ἐπιόντα ἄλ- 
ληλα, ἀλλὰ καὶ ἄλλ᾽ ἄττα τὰ ἐναντία οὐχ ὑπομένει ἐπιόντα. 

10 

᾿Αληρέςστατα, ἔφη, λέγεις. 

1Π|. 

ὁποῖα ταῦτά ἐεςτιν ; ΓΙάνυ τε. 
δῖ; δ΄ 4“ 97 

ΕΗ αἷ΄Νἥν, ἃ ὁ 

Βούλει οὖν. ἦ δ᾽ ὅς, ἐὰν οἷοί τ᾽ ὥμχμεν, ὁριςώμεθα 

"Ἀρ᾽ οὖν, ἔφη, ὦ Κέβης, τάδε 

τι ἂν κατάσχη μὴ ἀόνον ἀναγκάζει τὴν αὑτοῦ 
ἰδέαν αὐτὸ ἴεχειν, ἀλλὰ καὶ ἐναντίου ἀεί τινος: [Γῶς λέγεια : 

ὃ, ἀπολλύμενα ἢ ὑὕὄἧἡπεκχω- 
ροῦντα] 45 Αϑὺ βαυ8, ὕπ6 οομπβίχαο- 
ἰΐοῃ 15 δ5 ὑμποιρῃ φαίνεται δα ὈθΘῺ 
γγυϊδίθῃ. Ἰηβύθδα οὗ ἔοικε. 

104 ο--Ἰοῦ Β, 6. 111. Τοῦ 
ἄρθῆμθ μθβθ Ἰᾶἄθαβ τῇ 186 ΟἸΟΒΘΙΥ. 
ΘΌΘΙ δὴ 1ᾶθα 15 ποῦ 1086] ὁῃ6 οὗ ὕνγο 
ΟΡροβίίβ ἰᾶθδϑ᾽; πϑυθυθῃθ 1688, Ἰηΐοὸ 
Ὑ βδίβοουου Ῥϑυ Ὁ] γ8 1Ὁ ἸΏ ΟΥΤΩΒ 1 
ΘΒ Υ65. ϑίουρ 8 Ὁ ομθ οὗ {μδθβ8 
ΟΡροβίίεβ ; 80 ὑπᾶῦ π6 Ῥδιθσα]δΥ8 
ΔΥΘ 6081168 ποῦ ΟΠἹ]Υ ὈΥ̓͂ ὕπ6 πϑιηβ οὗ 
{ποῖ οὐσῃ 1468, θαῦ ὈΥ͂ π6 Ὡϑιη8 οὗ 
0818 ορροβῖίθβ 8180; πῸὺ2}" οδϑὴ ὑΠΘΥ͂ 
δάτηῖθ 086 οὔμοὺ ορροβιῖίθ σιμουῦῦ 
ὀοαβίηρ ἰο 6 ψιδὺ ὑΠ6Υ ἃ᾽6. ἘῸΣ 
Ἰηδίϑηοθ ὕμυθθ δυο] 815. 816. [Ώγ66 
ὉΥ Ῥδυϊοϊρϑίίοι ἴὰ {6 1468] {18 ; 
Ὀαὺ [Π6Ὶ δῖ6 δἷδοὸ οἀά, Ῥβοδαβα [68 
ὑὐϊδὰᾷ δἰ νγαῦ 5 ΟΔΙΎ165 Ι 10 ὑπ6 1668 
οὗ οἄάηῃθθθ. ΟὈμΒθα θη ΠΠΥ ὑΠ6Υ ο8ῃ 
ὭΘΨΘΙ δάταλῦ {Π6 1ᾶ68 οἵὁἨ Ἔογϑὰ ψιμουῦῦ 
ὀθαβίησ ἴο ΡῈ ἤἴδηθο. Οὐ 818 ἃ 
ὩΠΠΏΌΘΥ οἵὁἨ οὔ ΘΧΘΙΏ 165 ἃγ6 σΊνΘ. 

Τὸ ταῖϊρῃῦ Ὅ6 ὑποαυρῦ ὑπαὺ ἴῃ ῃ8 
Ἰαϑὺ ομδρίθι ψγ ῃδα δἰγθδαν ἃ 5881 - 
οἰδηὺ δοοοπηῦ οἵ πθ88 1ῴάθαβ. Βαῦ 1ῃ 
[86 Ῥτοβοηῦ ομδρίθ ομθ πηρογίαηῦ 
ΘἀαΙθοη 15 86. Νοῦν ψχῈ ποῦ ΟΠΪΥ͂ 
50 οὗὁ 1π6 ἄλλ᾽ ἄττα ὑμᾶῦ {π00 ἔχει 
τὰ ἐναντία, Ὀτπιὺ 4180 ὑμᾶῦ ὕΠμ6 0 ἐπι- 
φέρει τὰ ἐναντία εἰς ὅ τι ἂν κατάσχῃ. 
ΤῊ ἰδ. 8 ΠΘΟΘΟΒΔΙῪ ΟΟΥΟΪ]ΔΙΎῪ ὕο 
[π6 ἔογσθροίηρ ; αὺ Ῥ]αίο αθϑῖσθθ ὕο 

Ῥυὴσ ὦ οὐδ 88 ῬΙΟΤΜΙΠΘΗΠΥ 88 
ῬΟΒΒ1016, Ῥθοϑαβθ [18 ἴθ ΓπΠ6 Ῥοϊηῦ 
εὺ ΜΏΙΟΩ {ῃ6 σψΠο]6 δυρατηθηῦ 15 
ϑτηθα. ΤΠὰβ ὑΠ6 οἱϑῦ οἵ {815 ομαρίδν 
1165 1 105 ΔΡΡΙ]]οδ οι. οὗἨ [Π6 ῬΥΠΟΙΡ16 
ο ΟΟΠΟΥΘίθβ. 

11. ἃ ὅ τι ἂν κατάσχῃ] “ ἜΙΟΗ, 
ὙΥ δίθνου. ὑΠ6Υ ΟΟΟΌΡΥ, ΟΟΙΏ061 {μδὺ 

ἴο αν πού οὐἱν 105 οσσὴ 1468, Ἀαΐ 
Θίνσαυβ ὑμαῦ οὗ βοὴβθ ΟρῬοβιίθ 85 ὙΧ8]].᾽ 
ΤῊ ψοσα κατάσχῃ τηλκδ {86 ἔγθβἢ 
Ῥοϊῃῦ: ψιδῦὺ ᾧμ6 1΄θ ΟΟΟΡΙΘΒ. ΟΥ̓ 
ἸΏΪΟΥΒ οδη 6 ποίῃϊησ 6186 Ὀυΐ 
ῬΔΥ ΤΙ Οτ1818. 

τὴν αὑτοῦ ἰδέαν] .. ἐκείνου ὅ 
τι ἂν κατάσχῃ. ὙΥΟΒΙΓΔΌ ΒΕΥΔΉΡΘΙΥ 
ΤΌΘ ΚΒ “αὑτοῦ ὈοΖο] ἢ δα ἄθῃ 
ῬΙΌᾺ] ἅ᾽ ΤῸ βἈ. ποίμίηρ οὗ [16 
ΟὙΘΙΏΙΏ81', ὑ815. τη 68 566: ὨΟΉΒΘΏΉΒΘ, 
ΤΟΡΙ βαρ 6 1ᾶθα 85 ὕπ6 1ᾶθ8 οἵ 
1561 ῬΡΙαΐοβ τηθϑηΐϊῃρ 18 Ρ]81}. 
ΘΠΟαΡῃ. Τὴ6 1ᾶ68] ἐὑγϊδα, ἴον 1ῃ- 
βύϑηοθ, οὐοοπρυιαρ [π6 οοηογοῦθ [Ώ766, 
ΤΟΥΟΘΒ ὑἢ6 Ἰδαίου ὕο τϑοϑῖνο ποὺ ΟὨ]Υ 
0Π6 βρθοῖδὶ 168, τριάς, θὰὺ 4150 {π6 
1468. οὗ ἃ οογίδι ορροβῖίθ, περιττόν. 

12. ἐναντίου ἀεί τινος] ΤΏΘΥΘ 15 
80 0 ΘΟΠ ΙΒΙΟὴ. 1ῃ. [Π6 τ858. ὑμδὺ 
10 σου] 6 τ85} ἴο δϑβαυῦ σοῃ Π ἀΘ ΠΥ 
δῦ 15 [86 χα τοϑάϊηρ, ΤῊ Πον- 
ΘΥ̓͂ΘΙ ΟἼΥΘΒ ῬΥΘΟΙΒΘΙν {Π6 56 η86 Τα αΙρρα 
8η6 ΑἸΠΟῚΒ. το ὑῃ6 Ὀδϑῦ τ88. ΟἿ]Υ 
ἴῃ {π6 ομβϑίοη οἵ αὐτῷ. Νούνι- 
βίη αϊηρ' ὑμδὺ αὐτῷ Πδ5 ον ον ΒΘ] ἴῃ 
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δ, 97 Φδὺλ 7 : Ν ’ 4, δι. 9. Φ “Ὰ “ 
ὥςπερ ἄρτι ἐλέγομλεν. οἴςϑθα γὰρ δήπου ὅτι ἃ ἂν ἡ τῶν τριῶν 

μ ΄ 7 .} ά4 Θ ΄“Ἀ Φ 4 Ἧ Ὄ Φ Ἂ Ν 

ἰδέα κατάσχῃ, ἀνάγκη αὐτοῖς οὐ μόνον τριςεὶν εἶναι ἀλλὰ καὶ 

περιττοῖς. Πάνυ τες Ἐπὶ τὸ τοιοῦτον θη. φακμέν, ἧ ἐναντία 

ἰδέα ἐκείνη τῇ μορφῇ, ἢ ἂν τοῦτο ἀπεργάζηται, οὐδέποτ᾽ ἂν 
ἔλθοι. Οὐ γάρ. Εἰργάζετο δέ γε ἡ περιττότηο; Ναί. Ἐνπαντία 
δὲ ταύτη ἧι τοῦ ἀρτίου; Ναί. Ἐπὶ τὰ τρία ἄρα ἡ τοῦ ἀρτίου 

ἰδέα οὐδέποτε ἥξει. Οὐ δῆτα. "Ἄμοιρα δὴ τοῦ ἀρτίου τὰ τρία. 
"Ἄμοιρα. ᾿Ἀνάρτιοοα ἄρα ἡ τριάσ. Ναί. Ὃ τοίνυν ἔλεγον ὁρί- 
ςαςθαϊ, ποῖα οὐκ ἐναντία τινὶ ὄντα ὅμωα οὐ ϑέχεται αὐτὸ τὸ 

ἐναντίον, οἷον νῦν ἧι τριὰς τῷ ἀρτίω οὐκ οὖςα ἐναντία οὐδέν 
τι μᾶλλον αὐτὸ δέχεται, τὸ Γὰρ ἐναντίον ἀεὶ αὐτῷ ἐπιφέρει, 

καὶ ἡ δυὰς τῷ περιττῷ καὶ τὸ πῦρ τῷ ψυχρῷ καὶ ἄλλα πάκμ- 
πολλα--ἀλλ᾽ ὅρα δή, εἰ οὕτως ὁρίΖει, ὴ μόνον τὸ ἐναντίον τὸ 

ἐναντίον μὴ δέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο ὃ ἂν ἐπιφέρῃ τι ἐναν- 

Τη5. ϑαῦπουν 1 οϑηποῦ Ὀθ]ῖανο 1 
σθηηθ. ΤῊΘ ΟἸΪΥ͂ Ῥ]δΔ ἴον τηϑκίηνσ 
Β56η86 οὗ 10 15 ἴο τϑϑά δεῖ ψινῃ Βομιηϊαὺ 
ἴου ἀεί, υὺ ἴπ6 Ῥῃτδβθοίοσυ “Ραῦ 
1ὖῦ 8150 ἢδ5 πϑϑᾶ οἵ βοῆθ ορροβιΐθ᾽ 18 
50. ΟἹΔΥΙΏΟΙΥ ἸΠΘΡΡΙΟΡΙΙδίθ ὑμαὺ 1ὖ 15 
ἸΠΟΥΘαΙΌ16 {πᾶ ῬΙαίο ψγοίθ 1. 1 
δα ὑμοιοίοσθ σι {86 Ζύχιοῃ 
ραϊθοῦΒ ο]θοίθα αὐτῷ, το. ΒΟθδηΖ 
τοίϑϊηβ ὙΠ ΐη. Ὀγϑοϊκοῖθ.Ό Αδῦβ ἀεὶ 
δή τινος 15 ποῦ Ὀδα, ῬΟΒΒΙΡΙΥ͂ δοοοπηῦ- 
ἴὴρ ἴῸ} π6 οογγαρύϊοῃ. δήνος. 

4, ἐκείνη τῇ μορφῇ] 
108 Ε. 

ὅ. εἰργάζετο δὲ ἡ περιττότηαϊ 
ΤῊ τη8. γϑδαϊηρ ἢ περιττὴ ἴθ ΒΌΓΤΘΙΥ 
10 46 θη 51016. ῬΊαΐο ὩΘΥΘΥ τ1865 Βα οἢ 
ἃ ῬΏΙΑΒΘ ἃθ ἡ περιττὴ ἰδέα, ΜΈΪΟΙ 
σου]α 1ηαθρα 06 βοιῃθύίηρ' ΘΙ {11 
ὨΟΏβΘηθ56. ῬΙΟΌΘΌΙΥ Π6 ψυτούα οἰ Π 6 1 
ἢ τοῦ περιττοῦ ΟΥ ἢ περιττότης: 
ὑπ6 Ἰαύίοι, ψΏΙΟ γα ϑαρροβίθα ἴο 
τὴ ὍΥγ 2 Λῃ. Ψ98Δοἴζϑοῃ, 1 ἤν νϑηπσθα 
ἴο ϑαορῦ, ἃθ ὕπ6 χτηἹ]ᾶάρθϑὺ τοιηθαν 1 
ὁ8 μα ἴοῦ 8ὴ ον ἀθηῦ οουγαρύϊοῃ. 
Οοτρδι 10 ὁ οὐκ ἐρῶ ᾧ ἂν περιττό- 
τῆς. 

6. ἐπὶ τὰ τρία] 
ὑ1ΟῸ 1878. 

8. ἀνάρτιος ἄρα ἡ τριάς] ΤΟ 
γα ἀνάρτιος 185 υϑοᾶ 1ηδοδα οὗ 

8606 ΟἿ 

4.6. ΤὮγοΘ6 Ὀ81- 

περιττὴ ἴο ἀθηούθ {π6 ορροβίψίοῃ, ἴο 
ἄρτιον Ἰῃγο]γρᾷ ἴῃ {π6 Πυταρον ὕμτθα: 
ὑπ {11 βσῃῖῆοθηοθ οἵ {118 τηοᾶβ οἵ 
ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΟῚ Ψ0Ὶ1] 6 ΟΙΘΩ" ὙΠΘΩ τγ6 
οΙη6 ἴο δίκα {π6 οαδ8 οἵ ψυχή. 

ἔλεγον ὁρίςασθα]9 Ἑ ἨἩδὶπαουῖ 
ΒΒΥ5 “ἔλεγον ἴῃ Ϊ8, αὖ 58606, ἰάθτῃ 
ἴογ8 δϑῦ αποᾶ ἐκέλευον. Οὗ Αδροῦν- 
1.5 Ασαηυθηνποη, 9ὅ δ λέγω κατ᾽ ἄνδρα, 
μὴ θεόν, σέβειν ἐμέ. 

9. οὐ δέχεται αὐτὸ τὸ ἐναντίον] 
ἜΠΟΥΘ ΒΘΘΠΒ ΤῸ ΤΌΔΒΟῚ [ὉΥ ΟΙΑΙ Ωρ 
τὸ ἐναντίον. “ΤΏ ορροβῖίθ ἰὐβ6 1 
15. αἸΒΌσ 8η6α. ἔχοι ὑπ6 1ᾶθα. ψ ὨΪΟῊ 
15 πού, αὖ ΤΠ Ό]168, δ Ορροϑιίθ : δηᾶ 
018 15. 811 [δῦ 15 τλϑϑῃῦ ὈΥ ὕΠ6 σψογὰ 
αὐτός ΟΥἿὉ, 108 Β. ΤΠΐβ βθϑῖὴβ ἴο 
Ὅ6 {Π86 νον οὗ Η. Βομιρταῦ (Κγτ. 
Οοηνην. τὶ Ὁ. ὅ8), ψὴο ππαοιβίδη 5 
αὐτὸ “ποῦ ἴῃ ἄδιη βίτεηρ ῬΗ11ο- 
ΒΟΡΒΙΒΟΠΘ ΘΙΠηΘ6. αὐ 826... 85:1411- 
ῬϑαχΒ Ῥ]δη οὗ ἰακΚίπρ' τὸ ἐναντίον ἴῃ 
ΔΡΡοβιίίοι ἰο αὐτὸ 15. ΟἸΌΤΩΒΥ. 

18. ὅρα δῆ, εἰ οὕτως ὁρίζει] 
ΤΟΒΌΠΙΘΒ ὕπμ6. βϑῃηΐθῃοθ Ὀθρὰη αὖ ὃ 
τοίνυν ἔλεγον ὁρίσασθαι, [μ6 οοη- 
βύσαοίοι οἵ ψγ 1 Οἢ 15 16 Εν ᾿χηρουξδοῦ. 

ΔῊ μόνον τὸ ἐναντίον) ἍὑΠδῦ 
ποῦ ΟὨΪγν ἄοθθ ὕη6 ορροβῖίβ τϑῆμβθ ἴο 
Θαχηϊδ 18 ΟΡΡοβιΐθρ, θὰ ψηδίονου 
ἸΩΡΟΥΪΒ δὴ ΟΡΡΟΒΙΙ6 πο ἐπαὺῦ ἴο 

10 
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ΤΙΟΝ εκεινοῦ, εφΦ Ο Τὶ αν αὑτὸ 1Η. αΌΤΟ Τὸ ΕΠΙΊΦΕΡΟΝ ΤῊΝ Του 

ἐπιφερομένου ἐναντιότητα «ληϑδέποτε δέΞξεςοαι. 
ἈΝήςκου" οὐ τὰρ χεῖρον πολλάκις ἀκούειν. 

πάλιν δὲ ἀναλμι- 

τὰ πέντε ΤῊΝ τοῦ 

ἁρτίου οὐ δέξεται, οὐδὲ τὰ δέκα τὴν τοῦ περιττοῦ, τὸ διπλάσιον ̓ 
κ᾿ Ν 3. Ν Φ κ΄ 9) ᾿φ Φ Ζ Φ Ν Ν 

τοῦτο μὲν οὖν καὶ αὐτὸ ἄλλῳ «οὐκ» ἐναντίον, ὅχλχωος δὲ Τὴν 

τοῦ περιττοῦ οὐ δέξεται. οὐδὲ τὸ ἡμπιόλιον οὐδὲ τἄλλα τὰ 

τοιαῦτα, τὸ ἥμιςυ, τὴν τοῦ ὅλου, καὶ τριτηχκλόριον αὖ καὶ πάντα 

τὰ τοιαῦτα, εἴπερ ἔπει τε καὶ ευνϑδοκεῖ ςοἱ οὕτω. 
Ὰ ΄Ν 9; Ἃ Φἣ» 

καὶ ευνϑοκεῖ, ἔφη, καὶ ἐπομαι. 

ὙΒΙΟ 1561 οομπιθδ---ὐηϑῦ ὙΘΙῪ 1τ- 
Ῥουηρ Ἰᾶθα οδὴ ΠΘΥΘΡ δα πιῖ {118 
ορροβίίβ οἵ ὑμαῦ ψβῖοῇ 15. ᾿τηροτίθα: 
Θοκνδίθβ Π6γ6 βρ68κ8 ΒΙΡΉΪΥ ξυγγρα- 
φικῶς. Νοῦ ΟἿ] Μὴ] οαα γοίαβο ἴοὸ 
δάτηϊῦ ουθῃ, θαῦ 6 ἐχ18α, ΠΟ 
Ἰτηροχύβ ὑπ8 1468, οἱ οἀᾶ (ἐκεῖνο ὃ ἂν 
ἐπιφέρῃ τι ἐναντίον) Ἰῃηῦο νγδύβοθυοι" 
10 οηΐοτβ, ΜἍ11 [5618 (αὐτὸ τὸ ἐπι- 
φέρον) ὭΘΥΟΥ δάτηῦ ονθῃ, ὕπΠ6 ορρο- 
5106 οἱ οὐδτῃθδθ ἡ ΒΙΟἢ 15 ᾿τηρογίθα ὉΥ 
τὸ (τὴν τοῦ ἐπιφερομένου ἐναντιότητα). 
ἐκείνῳ 15. Το 8 7οἰποα ὙΠ} ἐπιφέρῃ. 
ΤῊ ῥῬγοϑοηῦ ἀδἤηϊθοι αἸῆδιθ ἔγοτα 
ὑπᾶὺ ἴπ 104 Β 10 πε [1πἰχοῦπο- 
ἰΐοῃ οὗ [86 ψοτὰ ἐπιφέρειν, ψΏΙΟῊ 
αἀδηούθθ ὑμαὺ ὑῃ6 ῬΥΠΟΙΡΙΘ 15. ΠΟΥ͂ 

Ῥοίηρ' ΔΡΡ]16α ἴο σομογθίββ γγ]10 816 
ΤΠ ]οΥ τη α ΡΥ {86 1468. 

ὅ. τοῦτο μὲν οὔν καὶ αὐτὸ 
ἄλλῳ -- οὐκ -- ἐναντίον] Τὴ 6 1Ώ86ὺ- 
θη οὗ οὐκ 15 ΔΌΒΟΙΟΓΘΙΥ ὩΘΟΘΕΒΘΥῪ : 
ὑμποῖ6 186 ὯῸ 86:86 ἴὴ ΏΙΟΏ {ἢ6 
ὨΠΙΏΌΘΥ ἔθη οδῃ Ὅ6 8814 ἴο Ὀ6 ὁοη- 
ΤΥΘΡῪ ὕο δηγύμίηρ οἶδ, Οὗ 104 ὁ 
ἀλλὰ καὶ ὅσα οὐκ ὄντα ἀλλήλοις 
ἐναντία ἔχει ἀεὶ τἀναντία : δπὰ 104 
Β-. δ αΠ]ΠΡαυτη δ ἀοίθμοθ οἵ [Π6 νὰ]- 
ϑαΐθ ἈΡΡΘΙΘΙΠΥ [8115 ὕο βϑῦϑίν ον θῃ 
ἘΙΤΏΒ6]Ε, 

θ. οὐδὲ τὸ ἡμλλιόλιον) “ΠΟΣῚ 1} 
3. δῃᾷ {86 τοϑὺ οὗ [16 ἔγδούϊοηβ ὑΣΠΟΒ8 
ἀοηουηϊηδῦου 15. 2 δοοθρῦ {886 1ἅδδ οἵ 
ὙΉΟ]6 ; ΠῸΡ γοῦ ΜΠῚ 1 δῃὰ {16 
ἔρϑοῦϊοηβ σσοθθ ἀβηοιηϊηδίον 15. 9. 
ΤΉ Θβ6 Ἰαδύ βχϑιΏ} 165 ἀο ποῦ βθϑῖὴ ΨΘΡΥ 
[ϑ]]οἰδουβ, δῖποθ γα ἤδϑνθ 20ὺ ϑβ1Ὸ0ῇ 

ΓΙάνυ εφόδρα 

αἀβῆηϊίθ οομίγαθὺ οἵ ορροβιίθβ ἃ5 ἴῃ 
188 οδ86 οἵ οὐᾶ δη8 δουθῆῃ. 8 τητϑῦ 
ΠΟΥΘΥ͂ΘΣ ἔα 1Ὁ ππ5: 8. ἀπ 1 ἃγ8 
ποῦ ΟΡροβιίθβ ἴο δηυίῃίηρ: μου 
ΟΟὨ 1) ὨΟΥΘΥΘΙ" {86 168 οἵ ἔγδο- 
Ὁ]Ο ΔΙ ῦγ, ΒΟ 18. Ορροβιία ἴο ὑπδῦ 
Οἱ Ἰηὐορυιῦν, ὉΠ ΥΘΙΌΓΘ ὈΠΘΥ͂ γ71}1 ὭΘΥΟΥ 
8 10 {Π6 ἰαὐίαΡ. 

7. τὸ ἥμμιευ. Βοθδηζ Ὀγϑοκοίβ [815 
δ 5 ἃ Ρ]ΟΒΒ. 

10ὅ 8Β---Ὁ, 5. ἢν. ᾽α. δῖα. ῃοὉ 
ΘΏΔΡ]6α ἴο δᾶάνϑῃοθ Ὀθυομα οἿὐ ἢγχϑὺ 
Β5117016 πα 8818 Ὡγρούμθϑιβ. ὙΠ θη 
γγ6 816 ΔΑ Κϑα ὑγῆϑῦ ὈΥ 108 ᾿τητηϑηθηοθ 
ΤΊΔ Κο5 ἃ ῃ]ηρ Ποῦ, νγχ8 518]1] 0 ἸΟΏΡΘΙ 
ΔΏΒΨΘΥ ᾿θαῦ, Ὀπὺ ἢΤ8 ; 511] Υ]} τγ8 
5181] Θι58]0 θυ ὃδθ {88 οϑαβθα οὗ 
ΒΙΟΚΏΘΘΒ, ποὺ αἼΒΘΑΒ6 ; ῃ6 Ιηοηϑᾶ 88 

[8 οϑαβθ οὗἨ ὨΌΙΆΘΙΙΟΔΙ ᾿πηραῦιῦν, ποῦ 
οὐάηθθθ. ΑΡρισγίηρ {815 τα]6, ΒΘ Ὼ 
ΒΚ ψῆϑύ 18 ὕπ6 οδῦβα οὗ 1116 1ἢ 
[ῃ6 Ῥοάγ, Καῦββ δΆΒΥΟΥΒ 508]; [ῸΡ 
801 σοῃύθίηϑ ἴῃ ΠΟΙ 7η6 ῬΓΪΠΟΙΡ]6 
οἵ 1116 ΒΙΟΙ 18 ορροβιῖίθ ἴο ἀθβῃ ; 
ὙΥΏΘΠΟΒ 8011] 081) ΠΘΥΘΥ ΘΟΙΩὈ1Πη6 Ὑ] ἢ 
αἀδϑίῃ. 

γε ΤΟΥ͂ 866 {Π6 βσηϊῆοδηοο οἵ 
ΡΙαίοΒ Ἰῃβιβίθηοθθ οἡ 18 ροϊηῦ {ῃδῦ 
ΒΟΙΏ6. Ἰᾶθδβ ὑγΒ]Οἢ 8γ6. ποῦ Ορροβὶθβθ 
γοὺ τοῖαϑθ ἴο σοι ]η6 τ ἢ οογίαϊῃ 
ΟΡΡῬοβίύθβ. ΦΟᾺ] 15 ποὺ Τρροβίίθ Τὸ 
ΔΉ ΒΙησ: Ὀαὺ 506 βἰδηᾶβ ἴῃ [86 
ΒΆΤΩΘ ὙΘΙδῦοη. ἤο {ῃ6 1468 οἵ 116 88 
ἮΤ6 ἀο685 ἴο {ῃϑὺ οὗ μοῦ δη4 {8μ6 ἰτἱδα 
ἴο ἰῃεὺ οὗ οἀἀΠ688. 

10 15 ἴο 6 ποίρα ἰδαὺ ἃ [ουσῃ 

[θλ 15 δααθ 1ῃὴ {818 ομδρίαυ. 

Β 
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Ιν. Πάλιν δή μοι, ἔφη, ἐξ ἀρχῆς λέγε. καὶ μή κοι ὃ ἂν 
ἐρωτῶ ἀποκρίνου. ἀλλὰ μιμούμενος ἐμέ. λέγω δὲ παρ᾽ ἣν τὸ 
πρῶτον ἔλεγον ἀπόκριειν, τὴν ἀσφαλῆ ἐκείνην, ἐκ τῶν νῦν 
λεγομένων ἄλλην ὁρῶν ἀςφάλειαν. εἰ γὰρ ἔροιό με, ὦ ἂν τί 

ώ ιν 

[ἐν τῷ] εώματι ἐγγένηται, θερμὸν ἔςται, οὐ τὴν ἀσφαλῆ ςοι ἐρῶ 
τὰ ’ Φ ’ ἊἋ 9 “Ἂ δ᾽ ὌὮ μλ] 4 Φ Ἃ 

ἀπόκριειν ἐκείνην ΤῊΝ ἀλλαθῆ, ὅτι ὦ ἂν θερμότης, ἀλλὰ κουι-- 

ψοτέραν ἐκ τῶν νῦν, ὅτι ᾧ ἂν πῦρ: οὐδὲ ἂν ἔρη, ᾧ ἂν 
ςὔματι τί ἐγγένηται, νοςήςει, οὐκ ἐρῶ ὅτι ᾧ ἂν νόσςοο, ἀλλ᾽ 

ᾧ ἂν πυρετός: οὐδ᾽ ᾧ ἂν ἀριθχκῷ τί ἐγγένηται, περιττὸς ἔσται, 
“Ὁ μὰ Η͂ ἊἍ Ἂν Θ᾽ 

ὦ ἂν μονάς, καὶ τάλλα οὕτως. οὐκ ἐρῶ ᾧ ἂν περιττότης, ἀλλ’ 
᾿Αλλὰ πάνυ ἀλλ’ ὅρα, εἰ ἤδη ἱκανῶς οἷοο᾽ ὅ τι βούλομαι. 

ἱκανῶοα, ἔφη. 

κάτι, Ζῶὼν ἔσται; Ὧι ἂν ψυχή, ἔφη. 
97 ἤοῚ ἊἍ ς “ Φ' 4 9 

ἔχει; Πῶς γὰρ οὐχί; Η ὃ᾽ δα. 

ΗΙΠορῖο γὸ πᾶν δὰ ἔξγθθ, 6.6. 
περιττότης, τριάς, τρία : [π86 σ6 678] 
1ᾶ68, {ἢ 8 βρϑοῖδὶ 1ᾶθϑ, δηἃ ᾧΠ 8 Ῥᾶ7- 
ὑ1οα]8} τη οντηθα ὈΥ͂ ὑἢ6 Ἰαύξαυ : ΠΟ 
ἴῃ δϑάϊδίοι ἤο ὕμπθϑθ ὕμυθθ ψχ Πᾶνθ 
σῶμα ἴῃ ΜΆΘΟΙ. 86 Ῥδυ 1 οα]81 γρ 5168 ; 
[6 ἔδβνϑ ὑπδῦ 861Ζθ5. ΟἹ ῸΒ 15 ποὺ Ὁῃ6 
1468. οὗ ἔδνϑ., θα 8 Ῥαυύοα]αι ἴδνου, 
ὙΓὨΪ61. ΘΟΥΤΘΒΡΟΙ 5 ἴο τρία, ὙΧ8116 ὑΠ6 
Ιᾶθϑ, οὐ ἴδυοι: οουγοθρομαθ ἴο τριάς. 
ΙΧ 1] Υν ὑπ86 βοὰ] ὑμαὺ αὐ]οκθηβ ἃ 
Ῥαυθϊσαϊαι ὈΟάῪ ΘΟΥΤΟΒρΟμ ἀθ ἴο τρία. 
ΝΟΥ 5ῖποθ {Π15 [ΟαΥΠ θυ 15 1561 
1ῃ ΠῸ Ψ0| 856 τηϑύθυια! ἰο ὕΠ6 Διριτηθηῦ, 
-ῦ' τηϑῦθουβ πούμιηρ ἴο ὑπμ8 1τὰ- 
τηουῦϑ Πγ οἵ 500] τ ΠΘΠΘΙ ΟἹ ποῦ 806 
ΤΟΒΙ65. ἴῃ. 8 Ὀοᾶγ--- οοηοοῖγα {ἢ 6 
Ῥοϊηὺ οὗ 1 15 ὕἤο ΘΙΏΡΏΔΒ186. ὑμ6 ἔϑοῦ 
ὑμαῦὺ ὕμοθθ ῥϑυθοῦϊθῦβ ἴοο, πυρετὸς 
δα ψυχή, ΟΔΥΡῪ Υιῦα ὑμθηι ὑῃ6 1Δ4688 
οὗ νόσος δπα ζωή, δη: ΘΟΠΒΘΟΌΘΏΓΙΥ 
Τοαθ6 ἴο ϑδἅτιηϊ {Π61} ΟΡροβιῦύββ. 
ΗΠ ΠοΥο νῦν 88 ΟὨ]Κ ὈΘ6Π [Π6 5Ρ06618] 
1868, ἡ ΠΊΟΙ ἐπιφέρει [Π6 σοηογαὶ 1ᾶ68. 

1. καὶ μή μοὶ ὃ ἂν ἐρωτῶ] 
δηα ἀο ποῦ ϑΏΒΘΥ 1 {ἢ [θυ ηη8 οὗ 
ἴπΠ6 ααρδίύίομβ 1 ρεῦ, θαὺ [0] ΟΡ 
[Π6 ΘΧΘΠΊΡ]65 1 5881] οἷν γοὺ, 1.6. 
ἴο ὑπ αασϑύϊομ, νγμαὺ τηᾶῖκθ8 ἃ ὑἸὴρ 
θερμόν 1 ἴπ6 ΔΏΘΥΟΥ πισϑῦ 6, ποῦ 
θερμότης, Ὀπὺ πῦρ. ΤΠ τϑαάίηρ' ἴῃ 

᾿Ἀποκρίνου δή, ἡ δ᾽ ὅς, ᾧ ἂν τί ἐγγένηται ςού- 

Οὐκοῦν ἀεὶ τοῦτο οὕτως 
Ἢ ψυχὴ ἄρα ὅ τι ἂν αὐτὴ 

ὅπ ἰοχὺ ἢδ5 {π6 Ὀδϑὺ τηβ. δα ΠΟΥ 
δα οἿνοβ [6 Ὀδϑὺ 5686. 

9. τὴν ἀσφαλῆ ἐκείνην) ΟἿ 100 
Ε ἀσφαλὲς εἶναι καὶ ἐμοὶ καὶ ὁτῳοῦν 
ἄλλῳ ἀποκρίνασθαι ὅτι τῷ καλῷ τὰ 
καλὰ γίγνεται καλά. ἘῸΣ [6 τιϑ6 
οἱ ἀσφαλές οἴ, ΤύηναθιιΒ δ0 α μακρῷ 
πρὸς ἀλήθειαν ἀσφαλέστερον εἰπεῖν, 
ὅτι χρυσός. 

4, εἰ τὰρ ἔροιό κε] “ψεγ6. γοὰ 
ἴο δὶς τη6 ψῇϑὺ πιαϑῦ θ6 1πΠουθηΐ 1ὴ 
ἃ ὈοαγΥ ἴο τλϑκθ 1ῦ Βοί.᾽ Κα] Π δια 
ΒΘΘΙῚ5 ΤΊσΤῦ ἴῃ Ὀτδοκοίϊηρ ἐν τῷ : τγχὸ 
ὑπ8 πᾶν ὑπ ϑ8ῖηὴθ6 ῬΏΤαθθ [το 
ΤἸΤΊΘ8. ΟΥ̓́Θ, ΜΙ ἃ 5]1σὴηῦ ναυϊϑίοη ἴῃ 
ὑΠ6 οΥάϑι οὗ ὕπ6 σοσᾶβ. ϑομδηζ δηᾶ 
Οὐ ΘΥ5 Ἰηο].α6 σώματι ἴῃ {π6 ὈΓϑοϊκοῦ ; 
Ὀὰὺ 1Ὁ βθθῖηβ αὔαἰΐβ 88 ΤΟ} ἴῃ Ῥ]δ66 
ὮΘΥΘ 85 1 {π6 ὕνγο ραϑϑᾶσθθ Ὀ6] ον, 

9. ᾧ ἂν πυρετός] 6. Π6 11] 
ΒΌΘΟΙΥ ὅπ 8 Ῥδυοα]αν Κιπα οὐἨ 516 Κ- 
ὭΘΕΒ Ἰηδίθδα. οὗ τυϑίηρ [ῃ8 φθῃ6781 
ἰοια : ἃ5 Ῥυοΐ αθαᾶθθ ραΐίβ 10, [Π6 
βΡΘ0165 15 βιι δι πιῦθα ἴον ὑπ 6 σϑῃισβ. 

10. ᾧ ἂνιχονάσ] 5:11] 80]γ, ̓ πϑύθδα 
οἵ δββιρῃῖηρ περιττότης ἃ5 [Π6 οδτι88 
οὗ οὐ 6885 10 ἃ ἩΌΤΩ ΘΙ, Π6 ν71}] ΔΒΒΙΡῚ, 
{86 1ᾶἅ88 οὗ {πδὺ Ῥαιῦοα]81 οὐ ὩτιΤΌοΥ, 
γγμαύθνϑ 1Ὁ ΤΩΔΥ 6: μονάς, 11Κ6 πυ- 
ρετός, 15 ἸΠΘΥΘΙΥ σΊνθη ἃ 8 8 ΘΧΘΙΆΡΙΘ. 

14, ὅ τι ἂν αὐτὴ κατάσχῃ] Τί 

1ῖο 
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ΚαΤΟΟΧΗ. ὅἅεξει ἨΚΕΙ ἐπ᾿ ΕΚΕΙΝΟ φεβρόουςὰ ΖΟΗΝ : Ηκει ἌΛΕΝΤΟΙ. ΕΦΗ. 
ςΦ “) ΓΙότερον δ᾽ ἔστι τι Ζωῇ ἐναντίον 
Οὐκοῦν ψυχὴ τὸ ἐναντίον Ὁ αὐτὴ ἐπιφέρει ἀεὶ οὐ Θάνατοα. 

ἴθ ο Ὅ6 ποίρα ὑμαὺῦ ὕμθ υϑᾶρα οἵ 
κατάσχῃ Ὦδτ6 15 αἰοτθηῦ ἔγοσα ὑμδῦ 
ἴῃ 104 ». 76 β5οᾺ] 'ἀοββ ποὺ ΟΟΟΌΡΥ 
[μ6 ῬοάΩ͂Υ ἴῃ [π6 56η86 ἴῃ ΨΠΙΘὮ τριὰς 
ΟΟΘΌΡΙ65 τρία : 88 ὑγ{ϊ184 15 ὍΠ16 ὀδτιβθ 
ΨΥ ὑπ6 ὑμ786 8.6 [Ώτθθ, [18 βοὰ] 18 
ποῦ πα οδθθ ΜΚ Ὀοαγ 15 θοάγν, θαὺ 
16 οδθα ΨΥ ἰὖ 15. ἃ|ῖσβ.. Τὴ 
ἀϊβδγθηοθ 1165 1ῃ. 815; ὑπ6 ὑπ18α 15 
πὸ 1ᾶοα οὗ ἴζτθϑα ; {π6 βοὰ]. σῇ! ἢ 
ααΙοκοηβ 86 ῬοάῪ 15 ποῦ 188 1468 οὗ 
βο], Ῥὰῦ ἃ ΔΙ ΙΟΌ]ΔῚ 50], δῦ 88 
[π6 ἔδυ 15 ἃ δυο] ἴανορ, ΤΠὰΒ 
“6 ἢδγα [6 [0] ονίπρσ ἰθυταβ, (1) {86 
1468 οἵ 116, (2) [μ6 1468 οἵ βοα],  ]Θἢ 
ὁ 65. ὑμ6 1668 οἵ 116 ὕο ῬΘΥ ΘΌΪΔΥ 
50.115, (8) [86 ραγύϊοα]δι' βοὰ], Ώ]Οἢ 
γΙνῆθθ ὑπ6 Ὀοάν, (4) π6 Ῥοᾶγ ἴῃ 
ΜΏΪΟ 15. αἸβριίαγοᾷ {118 υἱνισιηρ 
Ῥονευ. [Ὁ 15 ὕτπιθ ὑῃαῦ δὴ 16θὰ οἱ 
50] 15. ἃ Τηθ δ Υ̓Β108) ΤΠΟΙΒΌΡΟΒΙΡΥ ; 
θαῦ νγγχα οδηηοῦ οβοθρθ 1 ἤ616, ἢγϑί 
Ῥδοϑαβθ οὐὔμουνίβα Ῥ]αύοΒ δἰδίροσδίβ 
ῬΆΥ81181 ὈγθακΒ ἀον, ΒΘΟΟΒΪΥ 006- 
ὀδαθ6 ἴῃ ὑπ δυο ῬΙδύομίβση 8 
1468, οἵ 500] 15 1᾿ηϑ να 016, ὙΥ̓ΒΘΓΟΨΟΥ 
ἘΠΟΙΘ 15 ἃ ΡΥΤΟῸΡ οἱ ῬδιΡΘΌ]ΔΥΒ. 6816 
Ὅγ 088 βϑῖὴθ Ὡϑῖηθ, 78 816 ἰο]α ἴῃ 
ἴμ6 Μοριυδῖῖο, ποτα 15. δὴ 1668 601- 
ἩοΘΡομ ἀὴρ: ὑπϑυθίοσθ βίηοθ ὕμθ8 
816. Ῥδυύϊου δι" ψυχαί, {Ππ6᾽6 ταπιϑῦ Ὀ8 
αὐτὸ ὃ ἔστι ψυχή. ΤῊ5 15. οπθ οὗ 
[π6 οὐσοῦβ ΜΒΙΟΩ ῬΙαΐο τϑοῦῆθθ 1ῃ 
Ὧ15 Ἰαΐοε αἰδίορτιθα ; ἴου ὑπ6 ρῬγββθηΐ 
νγ8 πιυδῦ θὰ ἢ 10. ΤῈ6 ΜΟΙ 
Ῥοϊηῦ οὗ {8185 δβϑηΐθῃοθ 18 ὑπδὺ 
ποῦ οἷν {πμ6 ῖ΄θ6 οὗ 8081] δΡαΐ 
8,150 ὃ Ῥαγύϊοι]δι" 508} ἐπιφέρει ζωήν, 
δΠ4 ϑορογαϊ ΡΥ τὸ ἐναντίον ᾧ 
αὐτὴ ἐπιφέρει ἀεὶ οὐ μή ποτε δέ- 
ξηται. 

10ὅ Ὁ-ἸΤῸ6 ν, ἃ ἵν. ἊἈΑΑ5 {8Βθὴ 
μ8ὺ ΜΆΘΟΙ Μ11 ποῦ δάμη θυ 185 
ππόνθῃ, 80 ὑμαὺ ΣΙ οἢ γν}11] ποῖ δάμη 
ἄθαίῃ, ΠϑΠΊΘΙΥ 5808], ἰβ ἀθδῃ]εβ8. 

ΦΧ φΦ 

ἢ οὐδέν ; Ἔστιν, ἔφη. Τί; 

Νοῦν 1 {886 πορϑύϊοῃ οἵ δνθὴ οὐ οἵ 
ἢρδῦ οὐ οἵ οοἱὰ ὩΘΟΘΑΒΘΥΙΥ τ Ρ]16α 
1ηαἀοϑύχ οὐ] 1Π1ὑν, ὑμθη ὑγθο δηα βῃον 
8η 4 ἢτο ψόοι]α ποὺ Ῥϑυῖβῃ δἂὖὺ {π6 
ΔΡΡΙοδΟῊ οἵ ὉΠ6 ορροβιύβ το ὑπ 1ᾳ68 
οοῃήθδηθα 1 ἴποιῃ, Ὀὰὺ ἡγοῦ] ΤΟ ΘΙ ν 
ὙΠ Παάτῶν ΠΌΤ 10. ΤΠΙΒ ΠΟΥΘΥΘΙ 15 
ποῦ {Π6 οδβ6 : [μ688 πορϑίϊοηβ ἄο ποῦ 
ἸΠΊΡΙΥ ᾿παδδύραο 11; ὑμουθίουα 
[Πγ66 δ ἃ 5η0Υ7 δη ἢγθ δ. οθ886 ἴο 
αχιβδὺ δὺ ὑΠ8 ΔΡρυΌδΟΙ οἵ [Π6 ορροβιίβ. 
Βαυὺ ὉΠ68 πορϑύϊοῃ οἵ ἀδβαί]ι ἀοθϑ ΠΡ ]Υ͂ 
Ἰηαἀθδύγ Οὐ Ὀ1]Π1ὺγ : Βοὰ] ὑπμουθίοσθ, οα 
[8 δρριόδοὴῆ οὔ ἀθαύῃ, ποῦ ΟἹ] 
Τοαβοθ ἴο δάχηϊὺ 1, θαῦ 4180 τϑίαβθϑ 
ἴο ῬὈΘΙΒῊ : 500] 15 ὑπ8 ποῦ ΟὨ]Υ͂ 
αἀβούβ]οθα θαῦ Ἰημαἀοδύσιι 1016. Τηᾶροᾶ 
1 [88 οὔϑυπμδὶ ῬυῚποῖρ]6 οὗ 116 οου]ά 
ῬΟΥΒῃ, ὕμθη {ποθ 15. ποίῃϊησ ἴῃ 
Θχίβύθηοα ὑμδύ 5ῃου]α ποῦ ῬοΓΊΒΗ. 

Ὗν 8 Πδγβ βθθὴ [μηδ πῦρ δῃᾶ τρία, 
ΟἿ ἴπ6 ΔΡ̓ῬΙΟΔΟῚ οὗ ὁο]α ΟἿ ΘΥΘΏΉ 6885, 
Π8α ἔνγο δἰ θυϑῦννοθ ὀρθὴ ἴο θη, 
οἰμου' ὑπεκχωρεῖν οΥ ἀπόλλυσθαι: 
γΠδὺ 15 ποῦ Ορθῃ ἴο {τὴ 15 δέχεσθαι 
τὸ ἐναντίον. ΤΠογθίοσ 1 ἴῃ 8ΗΥ͂ 
φᾶ88 ἀπόλλυσθαι “ψοῖ6 ἰἀοηθῆοα 
ὙΠ δέχεσθαι τὸ ἐναντίον, 10 ου]ᾷ 
ὨΘΟΘΒΒΘΙν Ρ6. Ῥγθοθαθα. Τὴ {ῃ8 
Τογθροίηρ ἰπϑύϑημοοθ {πὶ8 15 ποῦ 80: 
ἀπόλλυσθαι 156 τοὺ ἰἄοηὐοα] 1 
δέχεσθαι ψυχρὸν τοῦ ΜΙ δέχεσθαι 
ἄρτιον. ΟὈμβθα ΘΟ Ὀοΐμ 81{61- 
πϑῦϊνοθ Δ΄ Ορθῇ ἴο πῦρ δπᾶ τρία. 
Βαῦ ἴῃ {Π6 ο888 οἱ ψυχὴ {π15 1Δθῃ- 
Ποδύϊοιῃ. δούτδ]}]ν οοσαγβ : δέχεσθαι τὸ 
ἐναντίον 15 ἴον 886 Ῥ]ποῖρ]6 οὗ 118 
δέχεσθαι θάνατον: ἀπόλλυσθαι 15 
[Π6 581η6 ἃ δέχεσθαι θάνατον : {π616- 
ἴογβ, βίηοε δέχεσθαι θάνατον 15. Ῥχ6- 
ο] πα 64, 80 ἃῖδο 15 ἀπόλλυσθαι ; 6188 
6 βου ἢμπα βοὺ] ἀοϊπρ σψμδῦ 
6 Πᾶνθ ἃρτθθα 185. ἸΠΊΡΟΒΒΙΌ]6, ΥἹΖ. 
ϑαχηϊυθησ [η6 Τορροβιΐθ 168 ἴο {88 
1΄68, οομίδι θα 1π 1. 
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ἈΚ ποτε δέξηται, ὧς ἐκ τῶν πρόσθεν ὡκλολόγηται; Καὶ μάλα 
4 9, [ ά 

σφόδρα, ἔφη ὁ Κέβηοα. 

ιν. Τί οὖν τὸ μὴ δεχόμενον τὴν τοῦ ἀρτίου ἰδέαν ; τί νῦν 

ὁὴ ταῦτα ὠνομάζΖομεν ; ̓Ἀνάρτιον, ἔφη. Τὸ δὲ δίκαιον ἡ 

δεχόμενον καὶ ὃ ἂν μουεσικὸν χκὴ δέχηται; "Ἄμουςον, ἔφη, τὸ 

ὁὲ ἄδικον. Εἶεν. ὃ ὃ ἂν ϑάνατον μὴ δέχηται, τί καλοῦμεν ; 

᾿Αϑάνατον, ἔφη. Οὐκοῦν ἡ ψυχὴ οὐ δέχεται θάνατον ; Οὔ. 

᾿Αϑάνατον ἄρα ἡ ψυχή ; ̓ Αϑθάνατον. Εἶεν, ἔφη" τοῦτο μὲν ὃὴ 
. οι “ ΦᾺ “, »Ὃι ν 4: Φ »“Ἁ»Ἅ Φ᾿ 
ἀποδεδεῖχθαι φῶμεν: ἢ πῶς δοκεῖ: Καὶ μάλα γε ἱκανόδα, ὦ 

᾿Πώκρατεο. Τί οὖν, ἦ δ᾽ ὅς, ὦ Κέβηοσ; εἰ τῷ ἀναρτίῳ ἀναγ- 

καῖον ἦν ἀνωλέορῳ εἶναι, ἄλλο τι τὰ τρία ἢ ἀνώλεορα ἂν ἣν ; 
ΓΙῶς γὰρ οὔ; Οὐκοῦν εἰ καὶ τὸ ἄθερχιλον ἀναγκαῖον ἦν ἄνω- 
λεθρον εἶναι, ὁπότε τια ἐπὶ χιόνα ϑερχκὸν ἐπαγάγοι, ὑπεξήει ἂν 
Θ Ἂ 4. “ ἣν Φ7 Φ Ν φι Φ ΄ ᾽ Φ 4 

ἡ χιὼν οὖσα οὥὧς καὶ ἄτηκτοο: οὐ τὰρ ἂν ἀπώλετό τε, οὐὸ 

αὖ ὑπομένουςα ἐδέξατο ἂν τὴν θερμότητα. 
[] γά Φ' “ι . , 97 : Φ ᾽ὔ Φ Ωεαύτωοα, οἶμαι, κἂν εἰ τὸ ἄψυχρον ἀνώλεθρον ΗΝ, λέγεις. 

ὃ. τί νῦν δὴ ταῦτα] ταῦτα 15 1 
ΒΟΌ, ΟἸγρα Ὅν Ζ. δῃα 5. οῆϑῃζ 
οἰἴθβ Αἰοῖδ. 1 109 ὁ πρὸς ταῦτ᾽ ἄρα, 
τὸ δίκαιον, τοὺς λόγους ποιήσει. 

8. ἀθάνατον ἄρα ἡ ψυχή :} [Ὁ 
15. ΤΙΘΟΘΒΒΔΥΥ͂ ἴο ΟΙἸΒΕΠΡΊΒ ΨΘΥΥ͂ ὁ8716- 
ἔ]]}ν {86 τηϑϑηΐηρ οὗ ἀθάνατον. ΑἸ] 
10 ἀθηοίθθ ἤθῖ8 15 ὃ ἂν θάνατον μὴ 
δέχηται: ἰὖ 15. πϑὺ ὙΠΟ οομίδί 8 
0Π6 ορροβῖίθ ἰῖᾶἄθα ἴο θάνατος, 885 
ἀνάρτιον οομὐαϊῃβ ὑπ6 ορροδβῖύα 1468 
ἴο ἄρτιον. Τὸ 5ἰρηῖῆθθ ἴῃ ἴϑοῦ ποῦ 
γγηδὺ 5011 15 πὺ δῦ 5ῃ8 15 τοῦ ; 
διηα ον {Π6 ργθβθηῦ νγχα πϑὺ ἀἸθβοοῖδύθ 
ἴλ6 ψοια ἔρου) {Π6 Ῥοβιῦνο Ὠοοη οἵ 
ἸΠΠ ΘΙ ΒΗ ΘΌΙΠΠΙγ. 6 816 ΠΟΥ͂ ΤΙ] 616] Υ 
δχριθδϑίησ μ6 Ῥδυ οα]8᾽ ἐναντίον 
ὙΏΙΟῊ 50] 0111 τοῦ δα μηῦ : ὑπδύὺ Ὁμ6 
ΘΧχοϊ υϑίου. οἵ [Π18 ἐναντίον ᾿ῃνοΙνΘ5 
Ἰη 6 θβύν οὐ] Ὀ1Π1Πὺν 15. δὴ Πού ηοθ. 76 
Ἃο ποῦ γ680}). ὉΠῚῸ}] γγχ ἀβθοίδυ ὑῃμδῦ 
ἀθάνατον -- ἀνώλεθρον. Υ̓γΥυϊο Δ. ἢ 
ΘΟΟΌΡΔΙΘΙΥ βᾶγ8 “ ἀθάνατον 16 ἀΙΟΙΓΌΥ 
ὃ ἂν θάνατον μὴ δέχηται : ἀνώλεθρον, 
απο βαροινθηϊθηΐθ οοη αυῖο οὐκ 
ἀπόλλυται. ἘοΙ ἃ βοιηθυηδὺ 5 1180 
ΒΟ] ΘΓ σοΙηρδῦθ Αὐιϑύουϊθ Τορίοα νι 
νἱ 145ὉΡ 21 [0]]. γβετθ ἀθάνατον 15 
γΒρΑΥἀθα 88 ἸΟΘΊΟΔ]Π1Υ ἀϊβυϊ πρτ 5Π80 16, 

᾿Αληθῆ, ἔφη, 

ὉΠοῸΡ] ποὺ δούαϑ! ν᾽ ΒΘ ρα 8016, ΤΟΙΣ 
ἄφθαρτον. 

τοῦτο μὲν ὁὴ ἀποδεδεῖχθαι 
φῶμεν] ὟΥ δῦ 85 Ῥθθη ἀθηχοηβύσαϊθα 
5, ποῦ 8 οἴθυμδὶ δχιϑύθηοθ οἵ βοπ], 
ὙΓΏΙΟΏ 15 ὃ δ Ὀϑθοαπθηῦ 1Π 6 6 Ώ66, Ὀτὺ 
πδὺ 5081 οομύδϑιηϑ [Π6 ὀρροβιύθ 1ᾶ68 
ἴο ἀραῦῃ. Τοδᾶ 50] ψόοῦ]α 6 
δηδΙΟσΟῦ5. ὑο οοἱἀ ΠΥ ΟΥ Θνβῃ ὑἢ 766. 
Τῦ τησβῦ 6 ὍοΥπΒ ἴῃ ταϊηᾷ ὑμαᾶὺ ψυχὴ 
ἸηΘ8 5 ὅπ ῬΥΏΟΙΡΙΟ οὗ 118: ἃ ἀθδά 
γΙΑ] ΡΥΙΠΟΙΡΙ6 15. ἃ οομ γϑαϊούοη 1 
[ο5.. Τηδὺ [Π15 15. ΟἿΪἹΥ ἃ. Ρ18- 
ΠΙΠ]ΩΔΥῪ δίθρ ἴο {86. πη] Ἱπαάπούϊοῃ 
15 τηδικοα Ὀγ {μ8 τοῦτο μέν. 

12, εἰ τὸ ἄθερμον] 1 τὸ ἄθερμον 
ΘΙ ὩΘΟΘΒΒΑΤῚΥ 1ηἀοούρι οὐ! 0 16----ὐῃαῦ 
15, 1. ὄλεθρος 616 {π6 ορροβιΐβ 1ᾶθϑ 
ίο ἄθερμον, [6 Βῃονν, 88 Θοη θη 
ἄθερμον,σου Πα πούμδγο μα] θεηδίϊνο 
οἵ Ῥϑυιϑῃϊηρ ΟἹ 6 ΔΡΡΥΌΘΟΙ οἱ 108 
ΟΡῬοϑῖία ; 10 τηπϑῦ τ] αγ Μγ}0]6 
ΘΠ τὑππ161064. γχιὼν ἀπολομένη 
σοῦ] {Π6ῃ 6 ἃ5 ἱπηροβ81016 85 χιὼν 
θερμὴ 15 ἨΟΥ͂.. 

16. εἰ τὸ ἄψυχρον] ΤῊ οογτθο- 
[ἴορ ἄψυχρον, ϑυρρεβίοα Ὀγ Υ̓γίίοη- 
ὈϑΟἢ, ΒΘΘ 8 ἴο τη6 ὀουΐαϊῃ. 71 ΟΤΘΙ 
ἴο [ογταα]αῦθ Η18 δη 6865 νυ ὑῃ8 

ῖὸ 

15 



ῖιο 

15 

ΠΛΑΛΆΤΩΝΟΚ ι18 [τοῦ 

ὁπότε ἐπὶ τὸ πῦρ ψυχρόν τι ἐπήει, οὔποτ᾽ ἂν ἀπεοβέννυτο οὐδ᾽ 
ἀπώλλυτο, ἀλλὰ «ὧν ἂν ἀπελοὸν ὥχετο. ᾿Ανάγκη, ἔφη. Οὐκ- 

οῦν καὶ ὧδε, ἔφη, ἀνάγκη περὶ τοῦ ἀθανάτου εἰπεῖν: εἶ μὲν 

τὸ ἀθάνατον καὶ ἀνώλεθρόν ἐστιν, ἀδύνατον ψυχῆ. ὅταν θάνατος 

ἐπ’ αὐτὴν ἴη, ἀπόλλυσθαι". θάνατον μὲν γὰρ δὴ ἐκ τῶν προειῖρη- 

ένων οὐ ϑέξεται οὐδ᾽ ἔσται τεονηκυῖα, ὥεπερ τὰ τρία οὐκ 
927 9) 97 Φ [4 9 “δ Ὰ 7 9 Ἁ δ “Ἂ ἔεται, ἔφακλεν, ἄρτιον, οὐδέ γ᾿ αὖ τὸ περιττόν, οὐδὲ ὁὴ πῦρ 
ψυχρόν, οὐδέ τε ἡ ἐν τῷ πυρὶ θερμότης. ἀλλὰ τί κωλύει, 
φαίη ἄν τις; ἄρτιον χαὲν τὸ περιττὸν αὖ γίγνεσθαι ἐπιόντος τοῦ 
Φ ΄ Γ “ “ Ζ . 7 Ν Φ ΣΙ . 9 ΄ 
ἀρτίου, ὥσπερ ὡμολόγηται, ἀπολοχχένου δὲ αὐτοῦ ἀντ᾽ ἐκείνου 

ἄρτιον γεγονέναι; τῷ ταῦτα λέγοντι οὐκ ἂν ἔχοιλλεν διαμμάχεςθαι 
ὅτι οὐκ ἀπόλλυται’ τὸ γὰρ ἀνάρτιον οὐκ ἀνώλεορόν ἐστιν’ ἐπεὶ 

μ ΦᾺ 6 4 Θ ΄Ά Θ ’΄ ο1᾽ Υ͂ Θ᾽’ φ ’ εἰ τοῦτο ὡχκολόγητο Ἡμῖν, ῥᾳϑίως ἂν διεμκαχόμεθα ὅτι ἐπελϑόν- 
τος τοῦ ἀρτίου τὸ περιττὸν καὶ τὰ τρία οἴχεται ἀπιόντα καὶ 

περὶ πυρὸς καὶ ϑερμοῦ καὶ τῶν ἄλλων οὕτως ἂν ὀιεκκαχόλεθα. 

ἢ οὔ; Πάνυ μὲν οὖν. Οὐκοῦν καὶ νῦν περὶ τοῦ ἀθανάτου, 
εἰ μὲν ἡκιῖν ὁμολογεῖται καὶ ἀνώλεθρον εἶναι, ψυχὴ ἂν εἴη 
πρὸς τῷ ἀθάνατος εἶναι καὶ ἀνώλεθρος: εἰ δὲ μή, ἄλλου ἂν 

αὐτηοϑῦ ῬΥθοιβίου, ῬΙαΐο ἢδθ οοἰῃθα 
[μ8 σοτᾶβ ἀνάρτιον δπἃ ἄθερμον, ἴο 
ΘΧΌΓΘΒΚ {Π6 αἰτοῦ ορροβίϊοβ οἵ ἄρτιον 
δηα θερμόν : 10 βοβϑῖὴβ Βαραϊγ ἀουθῦ- 
01 ὑμαὺ 6 αἷθο οοἰμρᾶ {π6 σψοτὰ 
ἄψυχρον ἴο ΘΧΡΓΘΒ5. ὅΠ6 ἀϊτθοῦ ορρο- 
516 οὗ ψυχρόν. ἄψυκτον, 85 ὙΥ γίίεη- 
ὍΔΟὴ β8ῦϑ, 15. ὑῃθ οοπηΐορασῦ οἵ 
ἀθέρμαντον, ποῦ οὗ ἄθερμον : απᾷ ἴῃ 
ὃ; Ῥϑββαῦθ Π616 Ρ]αῦο 15 ΘΠμΟΟΒΙηρ Ὠ15 
ἸΘΙΙῺΒ ΜΙ ἢ βοἢ δχίγθιηθ ηϊοοὺν [Π6 
ΒΠσηνοϑῦ 81] 16 ἴῃ ΠὔΏΘΘ5. 15. ῃοῦ ἴο 
θ6 ἰοϊοιαίθᾶ, Τὸ 15 βυγρυίβίηρ ὑπδ 
Ὑν γύξθῃ Ῥ8 8 ϑατηγ8 016 οοΥτθού οι 
85 δὴ 80. ΘΟ ]οίο]ν Ἰσῃογθᾶ ὈΥ 
δι Ὀθθαθθηῦ οαϊύορθ. Ὁ. {86 Κβοῃ, 
Ἰηαθρθη θηῦν οἵ Υγυψθμ8ο, τηδαᾶθ 
Π6. βϑῖηθ οιηθηδθδύίοῃ. ἄψυχρον 15 
ΘΟΠΠΥΘ ἢ ὈΥ ὑπ6 οοἰγαρ τοϑαϊηρ 
ψυχρὸν ἴῃ ὥοραροαβ Μοῖ, τ 814. 

ὃ. εἰ μὲν τὸ ἀθάνατον] ΤΠΗ6 
ἸΏ ΓΘΥΘΏΟΘΘ [δ΄ 5018] 15 ᾿ΠΠΙ ΟΥ̓Δ] 15 ποῦ 
γοὺῦ ἀδἤηϊίον ἄτᾶνγη, Ὀαὺ 15 Ὀδβθᾶ 
ἜΡΟΩ ᾧῃη6 ὕψο βίαθιηθηΐβ τηδᾶθ 1π 

{015 βδῃΐθῃοβ, (1) 508] 15 ἀθάνατον, ἐ.6. 
8Πη6. οϑηπού οοηλῖηα νι ἀθδίῃ δηα 

8580. ῬΘοοῃΊΘ αἰθδα 508] ; (2) ὑμογθίογο 
1 ἀθάνατον ἴπγοϊνα5 ἀνώλεθρον, 500] 
156. ἀνώλεθρον, 1.6. ΒὨ6. οϑηποῦ ῬΘΙΙΒΉ. 
ὙΥΉΘη {Π|688 ὑνχο Ῥυοροβι ΐοπΒ ἃ: 6 ραΐ 
5146. ὈΥ 5146, 10 ῬΘοΟΠΊ65 ΟὈγ]οὰβ ὑμδῦύ 
[8 τοῖαβδ] οἵἩ [6 508] ἴο δαπηῦ ἄθαῃ 
ἸτῊ}]165. 61 πα ]οϑ οὐ 1107, 51Π66 
ν Κηον ἰπϑ8ὺ ἀθάνατον ἄοοη ἰπγοῖνα 
ἀνώλεθρον. 

6. οὐδ᾽ ἔςται τεϑθνηκυῖα] 1ύ 15 
ῃούονουΥ {μὰὺ τεθνηκυῖα Πδ5 ἃ 
αἸἤδυθαῦ βθηβθθα ἤθῖθ ἴγρομη ὑμδὺ οἵ 
τεθνηκὸς ἴῃ μα αἰδοιβδίοι ἂὖ 71 Ο: 
ὉΏΘΥΘ 1 1τΠηΡ]166. Ἰηθ ον ὑπ6 βἰδίθ οἵ 
Βρδυ δέοι οἵ 508] πα Ῥοᾶγ, Ὀπὺ ΠΘΓῸ 
αἀδηούθθ ὑπ δούιδὶ αθϑύνποίίοῃ. οἵ [Π6 
501]. 

18. εἰ τοῦτο ὡμολόΓητο] 0. τὸ 
ἀνάρτιον ἀνώλεθρον εἶναι : {μᾶὺ ἴῃ 
ἴπ6 οδβ6 οὗ ἀνάρτιον, ἀπόλλυσθαι ἰ5 
Θααϊναϊθηῦ ἰο δέχεσθαι τὸ ἐναντίον, 
50, ἄρτιον. 

18. πρὸς τῷ ἀθάνατος] Αὐ Ἰδδὺ 
6 δῦ {π6 1ηΐθομοθ ἀβἤηιον 
ϑὐωΐθα. ὥϊηοθ βοὰ] ΜΨ11 ποῦ δαπηῦ 
ἴπθ6 ορροβιύβ οἵ 105 ᾿πητηϑηθηῦ 1668, 
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᾿Αλλ᾽ οὐδὲν ϑεῖ, ἔφη, τούτου τε ἕνεκα" σχολῇ γὰρ 
ἄν τι ἄλλο φοορὰν μὴ δέχοιτο, εἴ τε τὸ ἀθάνατον ἀΐοθιον ὃν 
φοορὰν δέξεται. 

δια δἴηοα δῦ ΟΡροβίΐβ 15 ἀθδίῃ, βοὰ!, 
Ῥοίῃρ ἀθδθμ]θϑθ, τασϑῦ ὍΘ. ΠΡ ΘΙΒΕ- 
8,016, 

τ 1. σχολῇ γὰρ ἄν] Πδτθ 8 ᾶγβ 
86 ππαϑιηθηΐαὶ ροβύα!αίθ οα. ὑγ 1 ἢ 

1ΓπΠ0Ὸὸ ψΟ]6 βδιρατηθηῦ τρϑϑίθ; νἹΖ. 
ὑμᾶῦ ΘΠΘΡΡῪ οδϑηηοῦ Ὀ6 8Δη:1Π}1]αθα. 
ΑἸ] οὔμοι ὑβίπρϑ, Ὀθηρ Ὀπὺ ἴΟΥτὰ8 οὗ 
ΘΠΘΡΟν, Τ]ΔΥ͂ ΤΏ8Κ6 ΜΑΥ [Ὁ ὑμὶν 
ΟΡΡοβιΐβϑ, βίησθ [611 ΘΟΏ ΘΙΒΊΟη Ἰηΐο 

78 ορροβῖίβ βίαίΐϊθ ἱπσόΐνοθ ποῦ 
ἀεδυσιοοη, Ὀὰὺ ΒΙΠΡΙΥ τη οα! ΠΟΘ ΟῺ 
οἵ δῃβοῦρυ. Βαῦ νἱϑαὶ ῬΓΙΠΟΙΡ]6 18 
ΘΩΘΙΡῪ 1.561], ΠΟ ἴΌΤΘ 105 ΘΟ ΘΥΒΙΟῺ 
ἰἸηΐο {86 ορροβιΐθ δαί σου ]α πλθαπ 
ΘΟΉΨΘΥΒΙΟΣ 1η0 ὩΟῊ - ΘΏΘΥΟΥ, 7,6. 
ΔἸ Ι]ϑοη οἵ ϑῆθσυ. ῬΡἰαΐο 185 
ΒΠΏΡΙΥ ΔΡΌΙσηρ ἴο βρισῦ 8 ῬὈΥ]}- 
Ο1016 Β1ΟΩ ὕπ6 ΟἹΘΥ ῬΕγΒΙοΙδίβ δα 
ἄον ἔργ τηϑύθου, δπμα ψῃ]οὴ ῬΘΙΒΙῸΒ 
Του ]αύθθ ἴθ π6 γουβ “6 Χ Ὡ1Π110Ὸ 
ὩΪΉ1], 1ῃὼ Ὡ]Β1Π]Π στ. Ὡ1] Ῥόβθθ τουϑυί 
ΘΙΠΣ]ΔΥΊΚ γα Πᾶνα ἴῃ 72 Ὁ εἰ γὰρ ἐκ 
μὲν τῶν ἄλλων τὰ ζῶντα γίγνοιτο, 
τὰ δὲ ζῶντα θνήσκοι, τίς μηχανὴ μὴ 
οὐ πάντα καταναλωθῆναι εἰς τὸ 
τεθνάναι; Οὐοταρδτχα Ρἠαθάγιβ 345 Ἢ 
τοῦτο δ᾽ οὔτ᾽ ἀπόλλυσθαι οὔτε 
γίγνεσθαι δυνατόν, ἢ πάντα τε 
οὐρανὸν πᾶσάν τε γένεσιν συμπε- 
σοῦσαν στῆναι καὶ μήποτε αὖθις 
ἔχειν ὅθεν κινηθέντα γενήσεται. 

2. ἡ δέχοιτο] Τῦ 15 θϑϑίϑι ἴο [86] 
[86 οογγθούμϑοθ οὗ μὴ ὕπδπ ἤο δχρίδίῃ 
10 ουδυωτηϑύϊοα ἷγ. ΤῊΘ τηθϑηϊὴρ 18 
ΟΔγαϊν οου]ά ποτ Ὅ6 δηυύμίηρ 6186 
1ποθρϑθ]ῖα οὗ ϑδαχηιπρο ἀοβυσαοίϊοῃ, 
1 ὑπ6 ᾿τηηγογίϑὶ, Ὀθίηρ' οἰθιηδὶ, ψ1}} 
δατηῦ 10. μὴ δέχοιτο φθορὰν 15 ἴῃ 
Ταοῦ δα αἰνα]θηῦ ἰο εἴη τὸ μὴ δεχόμενον 
φθοράν. Ὑ)ΥΟΒΙΓΔΡ σοιηρᾶῖοβ ΟγαΐψἧἝιι 8 
429 Ὁ πῶς γὰρ ἄν, ὦ Σώκρατες, λέ- 
γων γέ τις τοῦτο, ὃ λέγει, μὴ τὸ ὃν 
λέγοι; Αἀᾷ Θογρίαβ ὅ10 ν τίνα ἂν 
τρόπον ἐγὼ μέγα δυναίμην καὶ μηδείς 

με ἀδικοίη. ΑἸδο ΤῊΠοΟΥ 1468 νι 18 
ὥστε τί ἂν λέγοντες εἰκὸς ἢ αὐτοὶ 
ἀποκνοῖμεν ἢ πρὸς τοὺς ἐκεῖ ξυμμά- 
χους σκηπτόμενοι μὴ βοηθοῖμεν ; 
ἘῸΣ μ6 ἴουῃι οὗ 086 βρηΐθῃοθ ὮΣ. 
98 Κθο ΟΟΙΏΡΑΥΘΘ γοίασογαβ 3580 
Ὁ σχολῇ μεντἂν τι ἄλλο ὅσιον 
εἴη, εἰ μὴ αὕτη γε ἡ ὁσιότης ὅσιον 
εστΤαι. 

εἰ... ϑέξεται--εἰ ἐθέλει ον 
μέλλει δέξεσθαι. Τη6 ἀϊδυϊποίίοῃ, 
Ῥούσγθθῃ εἰ ἢ {αύατο ᾿πάϊοδῦϊνο 
δα ἐὰν ψΠῸΠ Βα] αποῦϊγα 15 δρῦ ἴο 
ὍὈ6 ογϑυϊοοκθα, 16 ΤΌΣΙΏΘΙ 15 Θ0η- 
ΒΙΔΏΠΙΥ υϑοᾶ ἃ5 δὴ δααϊγα]θηῦ ἴο εἰ 
μέλλει, ΟΥ Θγ61 εἰ χρή, ΜΙ ἸΠΒηἸνα ; 
δια ὑπ8 βαρδυυαϊοι οὗ ἐὰν του] 6, 
85. ΘΥΘ, ἸΠ) ΟΒΒΙ 16, Τῦ ΨΘΙΘ ΘΑΒΥ͂ ἴο 
ΤῸ] ΠΡΙΥ Ἰηβίδηοθβ, Ὀπὖῦ ΟὯΘ ΙΏΔΥ͂ 
Βα 06; ΑὐἹδύορῆϑηθβ δγοσβ 1460 
εὕρισκε νὴ Δί᾽, εἴπερ ἀναδύσει πάλιν, 
ἐγοὰ τησϑῦ ἢηα βοιωθυμίηρ, 11 γοὰ 
τηθϑη. ἴο 9Ὸ ΟἹ οαυΐῃ δρϑῖη.᾽ ΘΟ, 
Τυύμπαθιβ 81 α. ΤὮΪΒ πἀϑᾶσθ 15 τθοορ- 
τϊθθ Ὅν Ργοῖ, Θοοάνίη, ΜΜοοᾶς απᾶ 
Τοηβ08 ἃ 49, 1, ποῖθ ὃ ; 6, ΠΟΥΨΘΥΘΥ, 
Ῥοσδταβ. ἃ ΠΌΤΩΌΘΙ οἵ οαβ68 85 [8] Ππὴρ 
Ἰηΐο {6 οἷἶδθὲβ οἵ οὐ ἔαύα!α 
ΘΟ ἰὔουβ οασϊναϊθῦ ἰο ἐὰν ψΠῈ 
Βα] αποῦνο (8 ὅ0). 1 οδηποὺ Ὀαΐ 
Ὁ1ηΚ ὑμαῦ βοῇ οδβθθ Δ1΄Θ ὙΘΥῪ ΤΆ͵Ὸ : 
ὨΘΑΥΪΥ 11 ποῦ ατΐθ 841] οὗ [Π68 1ῃμβύθιοθϑ 
ἢ6 απούθβ τιϊρῦ 6 ἰδῖκθη {Π6 οὔμ8Ρ 
ὙᾺΥ ; ΘΒΌΘΟΙΔΠ1ν [βοκγϑίοβ 4 γοϊιασηνος 
δ᾽ 107, ΜΉΘ εὖ δὲ φοβησόμεθα 15, 
1 ὀοποδῖνθ, ὈΓΘΟΙβον Ῥ818116] ἴο ἢν 
ἐθέλωμεν ἀποθνήσκειν : “1 να τηθδῃ 
ἴο Ὀ6 σονδγαβ. 

Ἡγ6 ΤΡ ΤηΔῪ 6 ΘΟ, θη ἴο ΟἾΥΘ 
ΘΟΟΠΟΙΒΘΙΥ͂ ἃ ΒΥΠΟΡΒΙΒ οὗ ὑμ6 Τϑδβϑοηῖηρ 
ἴὴ οἤδρίοιβ 1-ἰν. ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ἀρυθθίῃηρ 
ὑῃπαῦὺ {π6 ὑσαΐῃ οὗ ᾿πτλουύδ!ῦν ψ111}1 Ὀ6 
Ῥοϑὺ δία 18}ῃ6α 1 νχα ὁδϑὴ βδον ὑῃδῦ 
1ὖῦ 15. ἃ ἸοστΠτηϑύα ἀραποίϊοῃ. ἔγοιῃ 0.6 
ΤΠΘΟΡΥ οὗ 1΄θ88, χα βοὺ του πα: 
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γι. 

ΠΙΙΛΑΤΩΝΟΚ [το6 
{ 

Ὁ δὃέ τε θεός, οἷχκλαι, ἔφη ὁ (ζωκράτης, καὶ αὐτὸ τὸ 

τῆς Ζωῆς εἶδος καὶ εἴ τι ἄλλο ἀθάνατόν ἐςτιν, παρὰ πάντων ἂν 

ὁιλολογηϑείη «αηϑέποτε ἀπόλλυσθαι. ΓΙαρὰ πάντον ᾿έντοι νὴ 

Δί’, ἔφη, ἀνορώπων τέ τε καὶ ἔτι κᾶλλον, ὡς ἐγῷμαι, παρὰ 

ϑεῶν. Ὁπότε δὴ τὸ ἀθάνατον καὶ ἀδιάφοορόν ἐςτιν, ἄλλο τι 
ψυχὴ ἢ, εἰ ἀθάνατος τυγχάνει οὖςα, καὶ ἀνώλεθρος ἂν . εἴη ; 

(1) φϑυύϊου]δυβ Ῥᾶυύαϊκθ βισΟΘΑΒΙΘΙΥ, 
ΟΥ ΘΥ̓Θἢ 5Β᾽Τ Ὁ] ΘΟ ΒΙΥ, οὐἨἁ ΘΟΙΓΥΑΥΥ 
1ῖᾶδαϑ, Ῥαῦ ῃ6 1468. 108611 ὀδῃ. ΠΘΥΘΥ 
δάτηῦ 105 ογρροβίίθ, θυὺ ἂὖ ὑδθ 
ΔΡΡΤΟΔΟΙ ὑμοιθοῖ οἰ ον ΠΥ 5 ΟΥ 
ῬΘΙΡΙΘΗΘΒ; 8δηα [818 ΔΡΡΙΪθ5. Ὀούῃ ἴο 
1Ιᾶθδϑβ δθ. δχϊϑυϊηρ ἴἢ πϑύμ8 8Πα 88 
ἱτητηϑηθηῦ ἴῃ ῬΘΡΌΘΌΪΔΥΒ : (2) ὕΠΘΥΘ 
15. ἃ Βθοομᾷ βοῦ οἵ 1ᾶθᾶβ8, ποὺ Ὀρὶῃρ 
Ὁμϑιηβαῖγοθ ορροβιύθθ, θὰ οοηα]ην 
ΟΡροβιύθ ἰῖᾷ685:; πὸ βθοῃ 1ᾶθὰ οδῃ 
ϑαταῖ [ῃ6 ορροβιΐθ οὐ ὑμε 1ᾶθὰ ᾽ὖὕ 
οομίδιηβ, Ὀὰὺ οὔποθ σα Υ 8. ΟΥ 
ῬΘΡΙΒΏΘΒ ; 6.9. [π8ὲ {184 οοηΐϑὶπβ [6 
1468. οὗ οὐ δπᾶ οδῃποῦ ϑατηϊύ ὑμδΐ οἵ 
Θύθ : (8) Ῥδυθοα]δυβ ΒΟ. οπθ οἱ 
{815 βθοοῃᾷ οἷδβθ οἵ 1ῴθδϑ5 ἸΏΤΟΥΤῚ 5. οδ ἢ 
ΠΘΥΟΥ δάτηϊῦ {μ6 ορροϑῖίίθ οἵ {6 
οοηὐαϊηοα 1ᾶ68 ; 6.6. ὕβτθο ὑ1ΏΘΒ. Ο8Ώ. 
ΠΘΥ͂ΘΙ Ὧδ 6Υ6ῃ: (4) 1 ἴῃ ΔΩΥ 580 ἢ 
Ἰπδύϑηοθ Το .881 ἴο δά πλῖῦ 0ῃ 6 ορρο- 
Β'ῦ6. ὩΘΟΘΒΒΑΤΙΥ ᾿γο]γοα ᾿πἀοδύγαοι- 
ὈΠΠῸγ, μα οου]α Ῥγραϊοδΐθ τη πγουίϑ Πγ 
οὗ ὑμαῦ ψ  ϊοῃ τοίαβρα το ϑαταῖῦ 1ὖ ; 6.0. 
11 γϑίαβαὶ ὕο δάσωηϊὺ θυθῇηθ85 Ἰηοϊγθα 
τη ἀοδύν ποῦ! Ὀ1Π1Ὸν, το σσου]α Ρ6 ἴπὶ- 
ῬΘΥΙΒΏΔΌΙΟ ; Ὀὰὺ βποθ 815 15. Ὡοῦ 80, 
ΤΠ766. ΤΏΔΥῪ ῬΘΙΒΗ δὺ μ6 Δρρυόδοῖ οἵ 
ΘΥ̓ΘΏΠΘΒΒ : (6) Ῥαῦ ἴῃ. {16 οδᾶδ6 οἱ 50Ὰ] 
Τοῖαβα] ἰο δατηϊῦ {πμ6 ορροβίζθ οἵ 108 
οομπίδϊηθα Ιάθῷ ἀοθ5 ἰθνοὶγ 1η66- 
βυναο ὈΠ1ῸΥ, βηοθ ὕπ6 οοπίαϊηθα -1488 
15. 116, ΠΟ56 ΟΡ οβιύβ 15 ἀθαίῃ ; ἃπαὰ 
μ8ὺ ὙΒΙΟ ΨΠ1| ποῦ δάνηϊῦ ἀθαίῃ 18 
ἹΡ ΧΙ ἸΒΠ8}018 : 808] μοι  ουθ οα [86 
ΘΡΡΙΌΔΟΝ. οὗ ἀθαίῃ μ88 ποῦ {π6 ορίϊοι. 
οὗ ρευβῃηρ, Ῥὰῦ τησϑὺ δάορῦ [868 
οὔθ δἰ ουηϑίνο, ὑπεκχωρεῖν. 86, 
1 [16 φυΐποιριθ οὗ 116 φῬϑυβῃθα, 
πούῃϊηρ ὁομ]ἃ 6 ἴουμα ἴο τϑϑίϑῦ 
αοϑἰχσπούϊοῃ. 

106 ν---1Ο  Β, 6.ὄ ἵν΄. Τμαβ ΠῸΠ 
ο 8. ΘΘΏΘΥΑΙ Ῥυϊμο 1016 ὑμϑὺ 841] 1 ΡΒ 
ΜΉΘ τοίαθο ἰὼ δάτηϊύ αἀθαῖῃ ἃ16 

1τηἀοβϑύν ποῦ 016 γγ τον πα΄ 5οα}] 8} 

ἼΘΙ ῬΘΙΒ : ΜΏΘη αθδύῃ ᾿ΘΟΙΏΘΒ 
-προὴΐ 8 Ιη81, ὨἾ5 τηοῦΐδ] ραιὺ ῬΘΙΙΒΠ68, 
Ῥαῦ 15 508] νιῦμαγανθ, τη ΚΙ δ᾽ ΜῈ 
ἴοῦ ἀραῦῃ, ψΏΠ6 5.6 Ἀουβ ἢ 15 βανϑα 
αἰῖνθ. Τῦ ταῦσϑῦ 6 ὕμθῃ ὑμαῦ οὐὐ 
ΒΟῸΪΒ Πἰν ἴῃ Ηδάθθ, -ΚΘΌΘβ 15 ὩΟ 
{0} οομνίῃορα : Ἰατηῖαθ οδηηοῦ 
οοπύγονοσῦ Ὁπ6 τϑδβοηΐσρ οἵ δοκΚγαῦθδ 
Ῥυαὺ 5.111] [66]56. τ Ἰβοϊνίηρα ; ψΏ6Γ6- 
ὍΡΟΙ ΘΟΚΥθῦθΒ ΘΠ ΘΟΌΤΘΡΘΒ Ὠ]τὴ ὕο 5110 
86 τηϑύϊου ἀπ} μ6 15 ὑποιοτρὮ Υ 
βϑύβῆδα. 

1. ὁ ὃέ τε ϑεός] δε πιιϑὺ 
Ἰάθη γ θεὸς ΜΠ} Θβο! αὖθ ἀμΐν 88] 
τηΐϊῃᾷ, πὸ νοῦς βασιλεὺς οἵ {868 
ΡΠύϊοδυιθ, [6 τα ΐοα! δημιουργὸς οἵ 
16 Τιύηιαθιιθ. ἘΠΟΥΠΙΓΥ οδϑηποῦ Ό6 
ΘΟ θ6αἃ οἰ ᾧἤο μ86 ἀριῦ1θ5 οὗ 
ῬΟΡΌΪΔΙ ΜΟΙΒΪΡ οὐ ο μοβα οἵ 
ῬΙ]αῦύο᾽β ΘΟΒΙΠΟΙΟΡΥ͂ : 866 7Τ ηναθιι8 41 Α, 
ὙΏΘΥΘ ΦΠΘΥ͂ ἃῖ6 ὑδμπ5 δαάγοθβοα ὈΥ 
[86 ογθαίου : δι᾽ ἃ καὶ ἐπείπερ γεγένη- 
σθε, ἀθάνατοι μὲν οὐκ ἐστὲ οὐδ᾽ 
ἄλυτοι τὸ πάμπαν, οὔ τι μὲν δὴ 
λυθήσεσθέ γε οὐδὲ τεύξεσθε θανάτου 
μοίρας, τῆς ἐμῆς βουλήσεως μείζονος 
ἔτι δεσμοῦ καὶ κυριωτέρου λαχόντες 
ἐκείνων, οἷς ὅτ᾽ ἐγίγνεσθε ξυνεδεῖσθε. 
πῃ {π6 ἢμπδ] ἀδνοϊοριηθηῦ οἵ ῬΙαΐο᾿β 
βυβύθῃ ψγχ πα ὑμαὺ Οοα, {πὸ 1468 οὗ 
116, δ ὉΠ ΘΥΒ8] 5011] ἃγ6 1Ἰἀ θη 108] : 
ψυχὴ δομθ οἵ 411 ὑμίπρβ 15 αὐτοκί- 
νητον καὶ ἀθάνατον. ΤῊῺΪΒ ΙΔ π1Πο8- 
ὑΐϊοῃ Πούγονοῦ 15 ποῦ ἰο 6 [ουπα 1ἢ 

ἴπ6 ῥαθάο: τὸ ὈΘΙοηρθ ἴο 86 οοη- 
Βαϊητηδίθα 1468] θὴ οὗ ὑμ6 λυζοθιιδ 
8.6 Τγηναθιι8. 
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ΦΑΙΔΩΝ 121 107} 

Πολλὴ ἀνάγκη. Ἐπιόντος ἄρα Θανάτου ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον τὸ 
χχὲν θνητόν, ὡς ἔοικεν, αὐτοῦ ἀποθνήσκει, τὸ ὃ’ ἀθάνατον οῶν 

καὶ ἀδιάφθορον οἴχεται ἀπιόν, ὑπεκχωρῆςαν τῷ ϑανάτῳ. ΦΦαί- 
Ν Ν 97 “, ΓΝ ΄ Ν ς “ 

νεται. Γαντοασ μᾶλλον ἄρα, ἔφη, ὦ Κέβης, ψυχὴ ἀθάνατον 
Ἂ Φ ἈἉ ἴω 97 9; Φ [οὶ ἐς ἈΝ 9 [72 

καὶ ἀνώλεθρον, καὶ τῷ Ὄντι ἔσςονται ἡλλῶὼν αἱ ψυχαὶ ἐν “Αιὸου. 

Οὔκουν ἔγωγε, ὦ (ώκρατες, ἔφη, ἔχω παρὰ ταῦτα ἄλλο τι 

λέγειν οὐδέ πη ἀπιςτεῖν τοῖς λόγοισ. ἀλλ᾽ εἰ δή τι (ιλλλχίας 
97 9 4 Ω .“᾿ ᾿ ἊἋ ἴω Φ 9 Φ2. .ς 

τις ἄλλος ἔχει λέγειν, εὖ ἔχει χἡ κατασιγῆςαι: ὡς οὐκ οἷδα εἰς 
6, 7 97 ἊἋ . Η͂ ΦΧ ἊἋ ΄Ὰὰ Υ͂ Ν 

ὅντινά τια ἄλλον καιρὸν ἀναβάλλοιτο ἢ τὸν νῦν παρόντα, περὶ 
“᾿ ͵΄ : ᾽ Φ . “μ ιἽἵἷ;͵ 9 “ Φ νΝ 7 

τῶν τοιούτων βουλόμενος ἢ Ττὶι εἰπεῖν ἢ ἀκοῦςαι. ᾿Αλλὰ μήν, 

ἢ δ᾽ ὃς ὁ Ομιμίαο, οὐδ᾽. αὐτὸς ἔχω ὅπη ἀπιστῶ ἔκ γε τῶν 
λεγομένων: ὑπὸ έντοι τοῦ μεγέθους περὶ ὧν οἱ λόγοι εἰςίν, 
καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν ἀτιλλιάζων, ἀναγκάζομαι ἀπιςτίαν 

2. ἀποθνέοκει) Ηρα ἃρϑίη {86 
ψγογα ἀσοηούθϑ Δ 11] ὕϊοι ; ποῦ 88 1 
71 σ. 

ὃ. καὶ ἀδιάφθορον] ΤΊ αἸδυ]ποὐϊοι 
Τηδὰθ 1ἴὴ {μ86 ἰδϑὺ ομδρύου βϑύνθθῃ 
ἀθάνατον διὰ ἀνώλεθρον ταιδβῦ 6 
ΟδΙ ΘΓ ]]γ ῬΟΤΏ6 1 τη]. 

8. εἰς ὅντινα... ἀναβάλλοιτο]Ἅ 
Τὸ 15. ὩΘΘαΊΘΆ5, 885. 1 ὉΒ1ΠΚ, ἴο Ἰηβουῦ 
ἄν : [818 88 οὐ {π6 ορύαινα Ῥοίῃ 1 
αἰγχοοῦ διὰ ᾿παϊτθοῦ αθϑθ 8 185 
οϑίθ Π15η6 4 ὈΥ͂ ἃ παμροῖ οὗ 1π6π|0]- 

8.016 ᾿Ἰηδύϑηοθθ, δἃ ῬΧΟΡΔΌΪΥ οὐρῦ 
ἴο Ὀ6 Τοίϑι θα. 1 βοΙλθ οὔθ} οδβ68 
ΠΟ 6 0ῃ6 οαϊΐονβ ἰηὐτοάποθ ἄν. Τῷ 
ΒΘΘΙΩΒ ΤΒἢ ἰο δββιτηθ ἴῃ ὉΠ6 ἴϑοθ οἵ 
ΤΟ Βὑγσοησ 115. ον ἄθηοθ ὑῃδὺ {86 
οἸα πι86ὲ οὗ [6 ορίαϊινα δα θῃυτοὶν 
αΙθρά οαὖὐ ἴῃ ΑὐἝθ Οατθκ. 1} 
8 Ῥγῆβθηῦ βχϑρ]6 ὙΥΟΔΙγΔ οοτα- 
Ῥᾶγο5 “ιϊυγάοηνιις 996 8 οὐκ ἔχω 
ὑμῖν πῶς ἀμφισβητοίην. Α οδδ88 ἴῃ 
αἸγοοῦ 1 οΥορϑίοη 15 ΟὈγρίαβ 492 Β 
τί τῇ ἀληθείᾳ αἴσχιον καὶ κάκιον 
εἴη; Ιῃ Ὀοίῃ ὕμθβα ρδβϑαρϑθ ΒΟ1ῺΘ 
ΜΟΙ] ἰηδοσὺ ἄν; Ὀὰὺ 1ὖ 15. ποῦ 850 
ΘΘΒΥ͂ ὕο αἼΒΡΟΒΘ οἵ οδ565 ΠΚ6 ΑΘϑοῦυ 8 
ΟΠἠοορῆογοο 172 δ βϑυθυδὶ οΥΠΘΥ 
Ῥδββασθα 10 ὑγδοθᾶν. [Ιῃ ΞΟΡὮ, Οδα. 
Οοἱ. 170 Ὁμ6 Τιϑαγθηίδη μ88 ποῖ τις 
φροντίδος ἔλθοι; Τμδ ἔοτοθ 15 ὙΘΥΥ͂ 
0 η6 βϑὴ6 ἃβθ ὑμδύ οὗ {6 

“ΘΠ ΠΡ γϑῦϊννα ᾿ Βα] ποῦν : Ὀαὺ ὉΠ 6 γ6 
15. ἃ αΙΒΌΠηοὕ]οὴ. ΟἸΟΒ6 1. ϑηϑίοροιιθ ὕο 
ὑμᾶὰὺ ἄταν ὈΥ ΡιΡοῖ, αοοάνιῃ [08- 
ὕνθθῃ ἐὰν γένηται ἃ εἰ γένοιτο: 
ὍὉΠ6 ορύαϊι!να ΘΧΡΥΘΒθΘ5. ἃ ΘΟΠΟΘΡΌΟΙ. 
1685 νὶνα 804 ποθ γᾶραθ. ΤῊΘ 
[Ὁ] ονηρ οΥὰβ ἢ τὸν νῦν παρόντα 
816. ΨΘΙῪ ὨΘΘΟ]ΘΒΘΙν Ὀγϑοϊζοίθα ὮΥ 
Η ἸΒΟἢσ, 

18, τὴν ἀνθρωπίνην ἀσϑένειαν 
ἀτιυλάζων})ἢ “{πγουρη αἰδύσαθὺ οἵ 
πσπηδῃ [811101Π|γ.. Οὗ 8ὅ ν»ν. ΤῈδ 
οοηΐχαϑῦ ούνψθθῃ ῃθ οἱθδυ- βοδά θα 
Ἰοριοῖδῃ Κϑρθϑθ δῃὰ {6 βοιηθυγηϑῦ 
γᾶρὰθ - τ] ηαθα ΙΤΏΪαΒ 5. Ψ06]] 
Ὀτουρσαῦ οαὖὐ ἢθτθ, Κ6θ8, βοβρίϊοδὶ 
δι5. ἢΘ 185, ἢδ8 Τουπηα δὴ δυρατηθηῦ {ῃϑὺ 
ἴὴ. Ὠ15 ἡπαρτηθηῦ 15 ἴγθθ ἔγοιη ἢἤδν : 
ἢ6 {ῃϑυθίοσα ἴγθοὶν δοοθρίβ 105. οοη- 
ΒΘΟΌΘΠΟΘΒ; ΙΤΏΤΪα5. 5011 Προ αΐθϑ, 
ποῦ Ὀθοδ86 ἢ6 οδῃ ἢΠηα ΔΗΥ ἀοΐθοῦ 1 
[ῃ68 τϑδϑοῃϊηρ, Ὀπῦ γϑῦμου" Ὀθοϑῦβθ Π6 
( ΟὨ1]1α ἴῃ τὴ ̓  ὁδηηοῦ Ὀ6 βοούῃρᾷ ὈΥ 
ῬῈΔΒΟΏ. Α ροοᾶ ρῖθοβ οἵ ἀἰϊδίβοϊιο 
οοθ5 ποῦ ὁοὴθ ὨΟΠῚΘ ἴο ϊπὶ ἃ5Β ἴο 
ἢ15 ἔποπα, οκγαΐθθ, 1 τῇδ Ὀ6 
ΠΟΐ]ΟΘα, ψγ}116 ὀοΙμηθηαίηρ 18 
οδπχύλοη, Ῥοϊηΐβ ουὖύ ψῆδὺ 1ὖ ουρύ ἰο 
Ἰβδα ἴο: ποῦ ἴο ΒΙσῃϊηρ ΟΥ̓ΘΡ ΒΌΙη8ῃ. 
νγΘα 658, αὖ ἴο ἃ Ὑ]ΘΌΓΤΟΙΙΒ ΘΧΔΙΗ]ηδ- 
[ἴοι οὗ ὑπ ὑποθέσεις. 

1ο 



122 ΓΙΛΑΤΩΝΟΘΟ [107 

ἔτι ἔχειν παρ᾽ ἐμαυτῷ περὶ τῶν εἰρημένων. Οὐ μόνον γ᾽ ἔφη, 
ὦ Αλμία, ὁ ζωκράτησ, ἀλλὰ ταῦτά τε εὖ λέγεις, καὶ τὰς ὑποϑθέ- 
ςειῖς τὰς πρώτας, καὶ εἰ πισταὶ ὑμῖν εἶἷςιν, ὅμλως ἐπιςκεπτέα 

ςαφέστερον: καὶ ἐὰν αὐτὰς ἱκανῶς διέλητε, ὡς ἐγῶμαι, ἀκολου- 

1. οὐ μόνον γε] “γϑβ, 5.1] }.188, 
δι) ποὺ ΟἸΠ]Υ 50, ὑπ, Ὀθβιᾶθθ ψῃδὺ 
γοὰ μάνα 7υϑὺ 80 Υἱρθ!]ν βαρσορίαα, 
γοῦ Βῃο.]α 8150, ΒΟ ΟῚ βΘοῦσα ὉΠ6Υ 
ΤῊΔΥ͂ 5660} [ο γοῖι, πϑυου 6 1685. Τ6- 
Θχϑυΐῃθ οὐὐ ἢγδὺ ῬΥθυ 5865.᾽--ΟΟΡΈ.. 
ΤΉΘΥΘ ΒΘΘΠΒ. ΤῸ Β.ΠΠΟΙΘηῦ ΤΘΔΒΟῚ ΤΟΥ 
α]οοησ ταῦτά τε εὖ λέγεις 88 
Ἡγϑοηϊσ που] ἄο: ΠῸΡ δὴ ΑΒΡΒ 
ταῦτά γε εἰ λέγεις Ὀ8 σοιητηθηᾶβά. 

ὃ, ὅμως ἐπιοκεπτέα ςαφέεςτερον] 
Τ μδνθ [Ὁ] ον ϑοῆϑηΖ 1 δοοθρύϊηρ' 
{18 ὁονγθούϊομ : {8π6 γσαϊσαίθ ἐπισκε- 
πτέαι ἸΏΨΟΙνΟΒ 8 ΘηΏΘΟΟΪα ΠΟ. 80 
ἢΔΙΒἢ 88 ἴο ϑιηοχηῦ ἴο 84 ΨΥ Ώρ. 

4. καὶ ἐὰν αὐτάασ] “δηὰ 1{ γου 580- 
οΘ6α ἴῃ δΔηΔ γβηρ ὑΠΘ 1 58 0158 ΌΟΥ]Υ, 
σοὺ 01] 1Ὁ]]ον᾽ ἊΡ [86 τϑϑβομπίμῃρ, 50 
ἴα} 85 1ῦ 18 ῬΟΒ81016 [ῸΓ τηϑῃ ἴο 19Ό]1ονν ; 
δὴ ΟὨΪΥ θη ὑπ6 τοϑι]ῦ ὈΘΟΟΙΉΘΒ 
Ῥου θοῦ ρ]δῖὶη Ψ1]1 γοὺ οθᾶθθ ἴο 
ῬΙοβθοαΐα ΥΟῸΣ 5680}. κἂν τοῦτο 
αὐτὸ σαφὲς γένηται, 6. 1τἴ {86 
ΒΟΟΣ οὗ [86 ὑποθέσεις δηᾷ {ῃ6 
γϑ]]ατὺν οὗ [6 ἀραἀποίζοῃβ ἔπτότῃ ὑῃθτα 
Ὀθοοπθ ρ]ίη, ὑμ6ῃ. ΟὨ]ΥῪ γοὰ Ὑ011] Ὀ6 
71 Π6α 1 Το] χῖηρ γΟῸ ΘΠ ΟΥύ8, 

ο 107 8---1 14 σ, οὐ. 1ν]1---Ἰχῖ, Νοῦν 
ΤΟ] Ὁπ6 ταγύμ βούπρ ον {ῃ6 
σΟὨ Σου θη. οἵ πμ6 θαυ δηα ὑπ6 
ἴαΐθ οὗ ϑ80]5 ἴῃ {π6 πηᾶρυοῦ]α. 
σθοησ ὑδαῦ {μ6 80] 15. ἱταπιοτίδὶ, 
θα θϑύ Τηἀθ66α Βῃου]α Ὅ6 [Π 6 ο816 γγ8 
ῬΘΒύοΟΥ ὌΡΟῚ ΠΘΙ δι η]ησ ; ΤῸ ὌΡΟΣ 
{ΠπᾶὉ Ψ111 ἀθρθηα ΠῸΡ ΠΔΡΡΌΙΏ6855 ἃμα 
ΠΙΒΘΥΎ ἸῸΣ 811 τη6. Τὴ ψὰγ8 οἵ 
Ἡδαθβ 816 ΤηΔῊΥ 8δμα Ἰηἰγϊοδία : αὖ 
ὕΠ6 501 ὑπμπᾶῦ Πδ5 βύυπατθα ἀθαῃ ψ}1}} 
μη Πουροὶ αὖ Πομλθ {ῆθγ6, δηᾶ 
σπ!αἀρθα ὉΥ 6 δὐίοπαάδηῦ σϑηϊτθ ο 
ὉΠ 8 ῬΙδοθ οὗ Τπαριηθηῦ Ψ}11] 888. ΠΟΥ 
ϑΌΡοΙηὐθα ΒΟ] ΟΌΥΠ ἴῃ ὑΠ6 ΘΟΙΡΔΏ]ΟΗ- 
8110 οὗ ροᾶβ: Ῥαῦ [Π6 πῆρα ΜΠ 
6 ψιὺπουῦῦ ἔλθη ΟΥ σοι δηΐου. ΤῸ 

Τ6 8186 γγηϑὺ ΤΟΡΊΟΩΒ ὕπθ 501} ϑηΐουβ 
αἴου ἀθαῦῃ, γγο τασβῦ ἀπαογβίδη [Π6 
ὑχπ6 ἴοση οἵ {ῃη6 δύῃ. [Ὁ 15 ἃ 
ΒΌΠΘΙΘ 1ῃ ΘαΌΙΠΠΟΥΙτΙ δῦ 26. σθηΐτα 
οἵ {ῃ6 Ὠθᾶνθῃβ: ὕμ6 ρατὺ γγχ 1 1 
ἷἴθ. Ὀαὺ ἃ 51.811 οαυτῦῦν ΟἹ 108 Βαγίδορ, 
ΠΠ16α σι {ἢ6 οοδύβοι' βοαϊχηθηῦ οἵ 
δἷν ΏΙΟῊ σαῦθουβ ἴῃ 10. 8 Πᾶγθ 
20 1ῖ΄θῷ ὑπμδὺ ψὸ αν] ἴῃ βθοῆ 8 
ΠΟ]]ον, θαὺ ἴΆΠΟΥ γὸ 8.6 ἡ ὕμθ 
Βαρίθοθ δηαὰ ὑμϑῦὺ ΟἿὟΤ δἰχιοθρηθθ 15 
018 ὑχὰ6 δ; Ὀαὺ οου]α τψ)χ6 τηοὰηῦ ἴο 
{86 βΒαγίδοθ, χα βΒῃου]α 566 μον ΠΙΌΥΚΥ 
δα ΠΣ.) 018 18 Οἵ" αὐ 6 ]]1ησ Θοτηρϑγθά 
ΠῚ ἢ ὑπᾶὺ ὈΥσηῦ τορίοη. 8 βῃου]α 
566. [Π6 φαυῦῃ Β βαγίδοθ ΒΡ] μα ]α ἢ 
ΖΟΠ65 οἱ ὕμ6 τηοϑῦ ὈΥΙΠΙδηῦ ΘΟΙΟΌΓΒ, 
οἵ ΟΝ ΟὟἹἿΒ 816 ἃ ἴαϊηῦ Ἰτηδρθ, 
σἹονίηρ 1 ἤονγουβ 8η 4 ὑτ6685 8δῃα 
ῬΙΘΟΙΟῸΒ. βύοῃθϑ, 811 Ὀαηθα ἴῃ. Ῥαγοϑὺ 
δϑύμϑν, αηὐοσομθα ὈΥ͂ ἄθοδνῦ ; δᾶ {ἢ6 
αν 6116 15. ὑΏοΥθο. ΛΘ ἔρθθ ΤΌΤ ἃρ6 
81 5 Κπθθθ, δα ὉΠ6 φοαβ Θοοσηθ ἴο 
ἄνγ8}1 ϑιηοὴρ ὕμθιη. Τῆρθγθ 816 
ΤΏΔΩΥ οὔποθ Βοϊΐονθ οὐ ὑπ θϑυῃ 
Ῥ651465 ΟὟΥΒ, στϑαΐθι 86 1658, Βϑυϊηρ 
5. ὈΓΘΥΓΘΉ 68. ΟΟΙΩΤΑΙΪοδοη ; βαΐ 
[8 σγραύθδυ οἱ 411 15 οδ116 4 ΤαυίδΥΟβ, 
ὙΥΒΙΟΏ 186. Ῥἱουοθα τἱσὴῦ ὑῃτουρῇ {6 
Θαυ ἢ ἔτοπὶ 5146 ἴο δ146, ἘΎΟΘΣΩ [18 
811 ΤΊΤΟΥ θθὰ6 [ουθῃ, μα 1ΐο 1 ΤΏ 6 Υ 
811 τούασῃ ; δῃα 8. ογθαῦ ῬΌ]86 βυγαῦϑ 
ὉΡ 8δπα ἀονῃ Ταγίδγοϑ, ΘΘΥΥΙ ΠΟ ὙΠῸ} 10 
8.11 {Π6 δἷν δῃα ἸΙα 16 ὑῃδὺ 816 ὑ8 616 1η, 
δι ἰ0 ΤΕΡΙΘΠΙΒΠ65 ΠΟῪ [Π6 ΥἸΥΘΙΒ 
ὑμδῦ 8΄6. οἡὰ ΟἿΘ 5166 ὑπ6 ϑαυύῃ, ΠΟΥ 
ῬΏοΒΘ οὐ ὑῃθ οὔθ. ΑἸ) 868 ΥἹΝΘΙΒ 
[811] ἀρϑίῃ Ἰηΐο ΤαΥγίδιῸΒ δὺ ἃ ΙΟΥΤΘῚ 
Ῥοϊηῦ {ϑῃ ὑπο Υ ονϑα οαὖ ; Ὀπὖῦ ποῦ 
Ἰοῦο ὑπϑη [6 οοηΐσο, ἴροῖη ΨΈΊΟΙ 
ἴῃ 811 αἸγθοίοηβ 1ὖ 15 δὴ ϑοθῃηῦ, Οὗ 
ὑπαθα τἴγοῦβ 6 ἴΌῸΥ στθδίθϑθῦ. 816 
ΟΚοθδηοβ, ΑΟΒΘΙΌΏ, ῬυΣΙΡΒΙΘρθύμοη, 
δηα δύνχ, νοῦ ΠΟῪ ἴῃ τ} ἴοΥ- 
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ϑήςετε τῷ λόγῳ. καο᾽ ὅςον δυνατὸν μάλιοτ᾽ ἀνορώπῳ ἐπακολου- 

θῆςαι: κἂν τοῦτο αὐτὸ ςαφὲς γένηται, οὐδὲν Ζητήσετε περαιϊτέρου. 
᾿Αληθῆ, ἔφη. λέγεις. 

ἘΧΝΠ. ᾿Αλλὰ τόδε τ᾽ ἔφη, ὦ ἄνδρες, δίκαιον διαΝοΗΘΗ͂ΝΑΙ 
θ7΄ 97 Φ ἊἋ Φ Ω͂ Φ 4 ἋἋ ΄ 9 ϑ Ὰ »Ὺ»Ὄ»ᾳ 

ὍΤΙ. εἴπερ ἡ Ψυχὴ ἀθάνατος, ἐπιμλλχελείαα ὃ. θεῖται οὐχ ὕπερ τοῦ 

χρόνου τούτου μόνον, ἐν ᾧ καλοῦμεν τὸ Ζῆν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ 

παντός, καὶ ὁ κίνουνοα νῦν δὴ καὶ δόξειεν ἂν δεινὸς εἶναι, 

εἴ τις αὐτῆς ἀμελήςει. εἰ μὲν τὰρ ἢν ὁ θάνατος τοῦ παντὸς 
ἀπαλλαγή, ἕρμαιον ἂν Ην τοῖα κακοῖς ἀποθανοῦςι τοῦ τε «ο- 

ἁατος ἅλλ᾽ ἀπηλλάχθαι καὶ τῆς αὑτῶν κακίαα μετὰ τῆς ψυχῆς" 
᾿ ς. 59 Ν .ο Γ΄ 7 Φ' Φ 7) δι 2 ςΦ αὶ 

νῦν δ᾽ ἐπειὸη ἀθάνατουο φαΐνεται οὔςα, οὐδεμία ἂν εἴη αὐτῇ 

ἄλλη ἀποφυτγὴ κακῶν οὐδὲ οὠτηρία πλὴν τοῦ ὧς βελτίστην τε 

καὶ φρονιχχοοτάτην Ἷγενέςθαι. 
ἡ ψυχὴ ἔρχεται πλὴν τῆς παιδείας τε καὶ τροφῆς, ἃ 

οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἔχουςα εἰς “Αἰδου 
ϑι 

ΘΗ καὶ 

»έγιστα λέγεται ὠφελεῖν ἢ βλάπτειν τὸν τελευτήςαντα εὐϑοὺς ἐν 

ἀρχῇ τῆς ἐκεῖςε πορείαα. 

ὕποῦβ ψΙΠα]ηρΒ, βοῖηθ Ὀθηθαύῃ [ῃ6 
θα ἢ δη4Δ ΒΟΠ16 ΟΠ 1085 Βατίθοθ ὅ0 
ΒΘ η {Π6 βοι]5 οὗ ὕπ6 ἀθραγίθα οομλθ 
ἴο 7πἀογχηρηΐ, ΤΟΥ Ποθο ᾿ῖνθθ ἤᾶγα 
Ῥθθὴ τηοαθυδίθὶυ οοοά φῬγοοθθᾶ ἴο 
ΑΟΒΘοη πα αἀγ61}} ὕπμοεθ {111 {Π6 0 
81Λ6. Οἰθϑηβθα οἵ ΔηΥ͂ σα] ὑμδῦὺ ΟἸἸηρ5 
ἴο ὕμριῃ ; Ὀὰῦὺ ὑπ6 7 ψοβθ ψίἱοκοᾶ- 
ΠΟΒΡ 185 Ῥαϑὺ οὑἹ6. 8΄6 Πα ]οα ἴπῦο 
Ταγίδυοβ, ὑμθηοθ ὕπο οομμθ [ΟΡ 
ΠΟ Ιῃογ6. Α1] ψῇοβα σα]ΠῦΌ 15. ΘΙ ΠΟΥ 5 
Ῥυῦ ποῦ γϑὺ ὈῬογομα τϑιηθα  αἄνγ6}} ἴῃ 
ΤαΥύδτοβ ΤῸ ἃ γθϑ}, 8ηα ὕΠ 6 816 οδϑῦ 
ἴουθη Ὀν ομθ οἵ {Π68 ΤΙ Θ Β, ΟἹ. ΏΟΒΘ 
ὈΔηΚΒ ΠΟΥ τηθοῦ ὑμβοθθ ὑΠ6Υ Βδᾶγθ 
οησοα. ΤΏρη 1ἢ [6 ὁδῃ ψ 1 {Π 6 
Ῥδιάοη. οὗ ὕπ6β6, ὑΠ6 Ὺ οοιθ ἔοσ μι δα 
Δγ6 ῬαγΙῆθα ; Ὀαύ 1 ποῦ, ὕΠ6Υ τοῦθ 
ἴο ΤΑΥΤῸΝ ΤῸ δ ῦΠο᾽ Ῥουϊοα : δῃᾶ 
015 ὉΠ6Ὺ οομύϊηθιθ ἴο ἀο 801] {ΠΥ 
Βᾶνα σϑίπμθα {Π6 1} ρᾶυάοῃ. Βαΐ 8]] 
πῶ αν ἸΙνθᾶ 1 ρου ΐδοῦ ΠΟΙ] 655 
ΔΒοΘμα ο π86 οθϑυθ 5. ὑτπθ βαγίδοθ, 
ΠΟΘ ΠΥ αν7811 ΒΘΠΟΘ ΟΡ ἴῃ ὉΠ155 
8:51 Ῥαγιύγ. 

6. ἐν ᾧ καλοῦμεν τὸ ΖΗ͂Ν] ἃ 
Βῃουῦ Θχρυθβδίοῃ ἰοῦ ἐν ᾧ ἔστιν ὃ 
καλοῦμεν τὸ ζῆν. ΤἼδ οαϊύοτβ απούθ 
ΒΘΥΘΙΔΙ ΒΙΤΏ1181 ῬΏγαβοα : ὃ γύίεδη- 

λέγεται δὲ οὕτως, ὡς ἄρα τελευτή- 

ῬδΟῚ 8805 ἢ6 ὁου]α Η1] ἃ ῬοΟΚ ψ1 
ΦΏ θα. 

8. εἴ τις αὐτῆς ἀμελήςει] “1 γγ8 
τηθϑῃ. ο πορίθοῦ 61. 

10. ἀπηλλάχθαι καὶ τῆς αὑτῶν 
κακίας] Α νἱοϊοῦβ 508] σοῦ! Ὀ8 
γ7Χ611 τἱὰ οἵ θυ σίοθ θυθῃ δὖὺ ὕπ6 οοβῦ 
οὗ 6 οχιβύθῃθςραθαὄ. Βαῦ ἴῃ ζαιῖϑ 988 
Α αθαύῃ 15 τϑρδγάθα 85 ἃ ΤΥ ΊΘαΥ ἴῸΣ 
ποθ πο. Τ1]6Θ7 ΤΘΑΒΌΤ65. 1] 
ποῦ 5676: οἷσι δὲ ὄντως ἐπικεκλω- 
σμέναι [αἱ δόξαι], θάνατον ἴαμα ταῖς 
οὕτω διατεθείσαις ψυχαῖς διανέμοντες. 
Απά 1ῃ 884 ὁ 5υῖο146 15 Τθοοτητηθηαρᾷ 
ἴο {ῃ6 ᾿πΟΌΧΆ016. 5126 1 85. 815 ΟἿΪΥ͂ 
Τ6]16ὕ : καὶ ἐὰν μὲν σοὶ δρῶντι ταῦτα 
λωφᾷ τι τὸ νόσημα---εἰ δὲ μή, καλ- 
λίω θάνατον σκεψάμενος ἀπαλλάττου 
τοῦ βίου. ᾽ς. τὴϑῦ Ῥϑυμδρ5 τϑρᾶχᾶ 
αθαῦῃ δ οἤυϊησ 8. ὁἤϑηοθ οἵ τ ηϊηρ 
ΟΥ̓́ ἃ ΠΟΥ [68]. 

18. οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἔχουςα] ΟἿ 
Οογσίαβ ὅῶ38 τ καὶ τὸν κριτὴν δεῖ 
γυμνὸν εἶναι αὐτῇ τῇ ψυχῇ αὐτὴν 
τὴν ψυχὴν θεωροῦντα ἐξαίφνης ἀπο- 
θανόντος ἑκάστου, ἔρημον πάντων 
τῶν συγγενῶν καὶ καταλιπόντα ἐπὶ 

κᾺ 7 2 ἊἉ Ἁ ’ “ 

γῆ στγαντα εκεινον τον ΚΟ μον. ὑνα 

δικαία ἡ κρίσις 5. 

1οὸ 

15 
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Φ ςαντὰ ἕκαστον ὁ ἑκάστου δαίμων, ὅεπερ ζῶντα εἰλήχει, οὗτος 
ἄγειν ἐπιχειρεῖ εἶα δή τινα τόπον, οἷ ϑεῖ τοὺς ευλλεγέντας ὃια- 
δικασαμένους εἷς “Αἰϑου πορεύεσθαι μετὰ ἡτγεχιόνος ἐκείνου ὦ 
Θ᾽ προστέτακται τοὺς ἐνοένδε ἐκεῖσε πορεῦςαι: τυχόντας δὲ ἐκεῖ 
ὧν δεῖ τυχεῖν καὶ χείνανταα ὃν χρὴ χρόνον ἄλλος δεῦρο 
πάλιν ἡγεχὼν κομίζει ἐν πολλαῖα χρόνου καὶ μακραῖς περιόδοις. 
ἔοτι δὲ ἄρα ἡ πορεία οὐχ ὧς ὁ Αἰεχύλου Τήλεφος λέγει: ἐκεῖνος 
αχὲν γὰρ ἁπλῆν οἷμόν φησιν εἷς “Αιϑου φέρειν, ἡ ὃ᾽ οὔτε ἁπλῆ 

97 ͵΄ [4 7 Ὁ 

ΟὐτΤέ μια ΦΟΑΙΝΕΤΟ,Ι͂Ι ΟῚ εἶ ναι. 

1. ὁ ἑκάστου δαίμμοον] ΟἸγταρὶο- 
ἀΟΥΟΒ ἀθηΐθθ ὑῃϑῦ θϑοὺὴ 8508] 88 8 
ἀϊδύϊποῦ, δαίμων Ὁ 5.ΠΑ͂ΡΥ ΤΘΆΒΟΠΒ, 
Ομ οὗ ψγ]Οἢ 15 ὅτι τοῦ βίου λυθέν- 
τος ἀργήσει ὁ λαχὼν ἐκείνης διοικεῖν 
τὸν βίον. Βυὺ ὑμθῖθ οἂῃ Ὀ6. Ὧο 
ἄοιιθοῦ ὑπᾶῦ μ6 15 σσοῖρ: οὗ Ποριδῖῖο 
620 ν ἐκείνην δ᾽ ἑκάστῳ ὃν εἵλετο 
δαίμονα, τοῦτον φύλακα ξυμπέμπειν 
τοῦ βίου καὶ ἀποπληρωτὴν τῶν 
αἱρεθέντων. Ὗη͵α πᾶν ἃ ἀϊβογθηῦ 
βΒουιῦ οἵἱἨ ἁ ἀβθῃοηϊο ΒΌΡΘΥΨΊΒΙΟΩ. ἸΏ 
Ροϊϑῥίοιια 2374 Β τῆς τοῦ κεκτημένου 
καὶ νέμοντος ἡμᾶς δαίμονος ἀπερημω- 
θέντες ἐπιμελείας. Τὴ Τύηναθιια 90 Α, 
Ππ6 τϑῦϊομδ! φᾶιῦ οἵ {ῃ6 801] 185 
5814 ἴὸ Ὀ6 ἃ δὴ δαίμων. ΤΙ 
]1αῖς 780 ἃ γα πᾶ ἃ ξένιος ἐἑκάσ- 
των δαίμων καὶ θεός, πο Ῥγούθοὐθ 
ΒΓΔ ΘΘΥΒ, 

ὅεπερ Ζῶντα εἰλήχει] [ῃ Ποριδίϊο 
617 ΒΕ, Οοἡ {Π6 οὔδβ δηᾶ, ψγ τϑδᾶ 
οὐχ ὑμᾶς δαίμων λήξεται, ἀλλ᾽ ὑμεῖς 
δαίμονα αἱρήσεσθε. Ῥαΐ, 85. ΟἸγΩ- 
Ῥίοάοτοβ οχρὶδίηθ, ἃ δαίμων γγ88 
ΘΒΒΙΘΏΘα ὅο {86 [16 οἤοβθῃ ὈΥ͂ ὑΠ68 
50], Βὸ ὑμαῦ οἰ ῬΏγδβα τηϊσηῦ 06 
αϑθα ; ὑποὰρῃ ψῇθτθ ῬΙαΐο 185. 80 

ΒΓΓΟΠΟῚΥ 1ηδ᾽ϑηρ ὌΡΟῚ {Ππ6 Ῥογΐθοῦ 
ἵρθοᾶομ οἵ οἤοῖοθ, 6 πϑῦθγδι νυ 
56] ϑοίβ δαίμονα αἱρεῖσθαι. Νο ἀοπθύ 
ὕΠ86 ΟΥ̓ΘΥ 88 ἃ ῬΟρα]8}" Ῥῆγτδβο, οἵ. 
ΤΉΘΟΚΥ. τ᾿ 40 αἰαῦ τῷ σκληρῶ μάλα 
δαίμονος, ὅς με λελόγχει : δῃᾷ Ρ]αἴο 
ὕμθυθ ἰβκθβ Π6 ορρουθαμν οἵ Ῥγο- 
ἰθββϑίλησ ρσαϊηϑὺ 1ὖ. 

ὃ. μετὰ ἡγεμόνοα)] ΤΏ. ὑνὸ 
ἡγεμόνες 816 δυἱάθηῦν ἀἰδϑύϊποῦ [ΠΌΤ 

οὐδὲ τὰρ ἂν ἡτεμόνον ἔθει: οὐ 

[Π6 δαίμων, ψοθα ἀτιϊ68. βθθῃ}] ἴο 
ὁθᾶβθ ΆΘη. μΒ6 ἢ85 οοῃηνουθα {Π6 808] 
ἴο [88 Ῥῖδεβ οὗ ᾿πάρτιηθηῦ. [πῃ οὗ δεῖ 
δονθ, ὕμ6 ἴουη οἵ {π6 δαγνθυ 18 
ἀδὐουιαϊηθᾶ ὉΥ τοὺς ξυλλεγέντας, 
ὑπουρὴ ἴῃ βθη86 10 Ῥδίοηρθ ααϊΐθ ἃ8 
ΤΟ ἰο διαδικασαμένους. 

6. ἐν πολλαῖς χρόνου καὶ 
κακραῖς περιόδοιο] Ῥ]αῖο ἄοε5. ποῦ 
ΠΘΙΘ ΒΡΘΟΙΥ ὑΠη6 ΘΠ ΌΘΥ δηα ἸΘηρίῃ 
οἵ μθϑθθ ρουϊοαβ; Ὀαὺ 1 Ῥλαοάν 1.8 
248 ΚΕ [01]. γγα Ἰθασ ὑῃϑὺ δϑοῇ 808] 
τηϑὺ [016] ὕθῃ τη1]]6}}}18] ῬΘΙ]ΟάΒ, 
δχοθρὺ ὑμδὺ οἵ ὑπ ῬἘ]])ΟΒΟΡου, σγηο 
15. Ἰοὺ οἵ νιν ἴθτθο. Οὗ ῬΙηαδΥ 
Οἴψηυρ. τι 68 ὅσοι δ᾽ ἐτόλμασαν 
ἐστρὶς [ ἑκατέρωθι μείναντες ἀπὸ 
πάμπαν ἀδίκων ἔχειν [ ψυχάν, ἔτει- 
λαν Διὸς ὁδὸν παρὰ Κρόνου τύρσιν. 
Ιῃὴ ἰορυδίίς 615 Α γα ᾶγθ 8180 
ὃ' χιλιέτης πορεία, δι! ῃ6 ΥΘᾶβ0ῃ 
ΤΟΣ [818 ΠΌΘΟΥ 15 ΘΒΒΙσ θα, ἘΡΟΥῪ 
ΤΏ81.. τητιϑὺ 06 τϑααῖίθα θη το] ΤῸ Ὠ1Β 
ϑοοᾶ 8ηα 601} ἀθβαϑ8 ; δηα οδ] α]ϑὐϊπρ 
Πατη8ῃ 11{6 οὐ ὕΠπ6 11ΠΌ6Υ8] οϑυγηδίθ οἵ 
100 γοᾶγβ, ΡΙαύο αδθνοίθθ 1000 ἰο 
ἰθ. τον δη4 ῬαΠΙΒητηθηῦ, ΤῊ8 
Ἐρυρύϊδηβ ταδᾶθ ὑπὸ ρϑηϊοὰ 9000 
γοϑβ (ΗΠ Ιοα. τὶ 199); ἘπηρθαοκΙ]θβ 
ΘΌΘΒ 3.5 18. 88 80,000 ἴῸΥ ἃ ΤΔΌΤΟΘΙΘΙ, 
εὖτέ τις ἀμπλακίῃσι φόνῳ φίλα γυία 
μιήνῃ Ι τρίς μιν μυρίας ὥρας ἀπὸ 
μακάρων ἀλάλησθαι [ γεινόμενον 
παντοῖα, διὰ χρέω εἴδεα θνητῶν. 

8. ἁπλῆν οἷλλον] ΤῊ15. ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ. 
Β6Θ 118 ὕο μᾶγα Ὀθθὴ ῬΙΌνΘΥΌΙ8. ΤἢΒ 
ὙΘΙΒΘ Οἵ Αρϑοῦνυθ ἢδ5 ποῦ ὈΘΘη 
ῬΙΘβουνϑα. 

1ο8 
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Γάρ πού τις ἂν διαμκλάρτοι οὐδαχιόςε μιᾶς ὁδοῦ οὔσης. νῦν δὲ 
ἔοικε σχίσεις τε καὶ περιόδους πολλὰς ἔχειν: ἀπὸ τῶν ὁδοίων "τε 
καὶ νομκίμων τῶν ἐνθάδε τεκχαιρόχμλενος λέγω. ἡ «μὲν κοομία 

τε καὶ φρόνιλλοα Ψυχὴ ἕπεταίΐ τε καὶ οὐκ ἀγνοεῖ τὰ παρόντα ἡ 
ὃ’ ἐπιθυμητικῶς τοῦ σώματος ἔχουςα, ὅπερ ἐν τῷ ἔμπροσθεν 

εἶπον, περὶ ἐκεῖνο πολὺν χρόνον ἐπτοηλιένη καὶ περὶ τὸν ὁρα- 
Ἁ 4 ἊἋ Φ 7 Ἃ Ἂ [ω. 7 Ἄν 7’ 

τὸν τόπον, πολλὰ ἀντιτείνασα καὶ πολλὰ παθϑοῦςα, βίᾳ καὶ »κόγιε 

ὑπὸ τοῦ προστεταγμένου δϑαΐμονος οἴχεται ἀγομένη. ἀφικομέ- 
ΝΗΝ δὲ ὅσοιπερ αἱ ἄλλαι, τὴν μὲν ἀκάθαρτον καί τι πεποιηκυῖαν 

“ φᾺ Υ͂ ον 8 4 ΘᾺ 9 Φ 9 “Ἢ 

τοιοῦτον, ἢ φόνων ἀδίκων Ἠλλαλένην Ἢ ἀλλ᾽ ἅττα τοιαῦτα 

εἰργααλένην, ἃ τούτων ἀδελφά τε καὶ ἀδελφῶν ψυχῶν ἔργα 
τυγχάνει ὄντα, ταύτην μὲν ἅπας φεύγει τε καὶ ὑπεκτρέπεται 
καὶ οὔτε 

νᾶται ἐν 
ὌΝ Φ ΄ Φ Φ 

ται. ὧΝ ἐλθόντων ὑπ 

πουςεαν οἴκηεον" ἢ δὲ 

Θιεξελθοῦςα, καὶ 

γΆ 9 6 ἊἋ Φ ή ΄ Φ ᾺἋ Ἃ 

Ξυνέμλπορος οὔτε ΗΓεμῶὼνΝ ἐθέλει γίγνεσθαι, αὑτὴ ὃὲ πλα- 

πάςῃ ἐχολένη ἀπορίᾳ, ἕως ἂν ΘΗ͂ τινες χρόνοι γένων- 

ἀνάγκης φέρεται εἷς τὴν αὐτῇ πρέ- 
υ 

καθαρῶς 

Ξυνεμπόρων καὶ ἡγεμόνων ϑεῶν τυχοῦςα, 
ὥκηςεν τὸν αὐτῇ ἑκάστη τόπον προςήκοντα. 

τε καὶ μετρίως τὸν βίον 

εἰεὶν δὲ πολλοὶ καὶ 
οὟ ΝᾺ “Ἢ. ΄ ἈἉ Φ ἊἋ "24 4 97 6, ΄ θαυμαστοὶ τῆς γῆς τόποι, καὶ αὐτὴ οὔτε οἵα οὔτε ὅςη δοξάζεται 

ὑπὸ τῶν περὶ γῆς εἰωθότων λέγειν, ὧς ἐγὼ ὑπό τινος πέπειοωλχαι. 

2, ἀπὸ τῶν δαΐίων τε καὶ νομί- 
ἌΘΩΝ] “Ἰπἀρὴρ ὉΥ δ ἔΠ678) 
ΟἸΘΥΠΡΒ. 8η ΟΥΟΙΠΘΏΘΘΒ. ΟἹ ΘΙ. 
ὅσια καὶ νόμιμα 8ἃτ6 ἰδ6 οἴ ΓΙ ηρΒ 
τηϑθ 1ἢῺ ὨΟΠΟῸΣ οὗ ὕμθ ἀθραγίβᾳ. 
Α8. πθβθ θυ τῆϑᾶθ οἡ {6 ΒΏΤΊΠ6Β 
οὗ Ἡδκϑίθ δὖὺ [16 τρίοδοι, Ῥ]αῦο βθ 6 ΠῚ8 
ἴο 1161 ὍΥ͂ ΘΏΔΙΟΡΎ ὑπαὺ {Π6 τοϑα ἰο 
Ἡϑάρθβ 15 8180 ἴοσκθρα. ΟἿὉἁ Θογσίαβ 
ὅ24 κα οὗτοι οὖν, ἐπειδὰν τελευτή- 
σωσι, δικάσουσιν ἐν τῷ λειμῶνι, ἐν 
τῇ τριόδῳ ἐξ ἧς φέρετον τὼ ὁδώ, ἡ 
μὲν εἰς μακάρων νήσους, ἡ δ᾽ εἰς 
τάρταρον. Τῇδ οἷά τϑδαΐηρ θυσιῶν 
15. ΠΟΥ͂ ὉΠΙΊΨΘΥΒΔΙΪΥ αἸδοθγαθα. 

4, οὐκ ἀγνοεῖ τὰ παρόντα] ΥΥ γί- 
ΛΘ ὈΔΟἢ γγ76}1 ΟΌΒΟΥ ΘΒ. “ ΔΡΏΟΒΟΙ 68) 
Β101 δὴ δηΐθδ τη θα! δ. ] 006. ΤΟΥ 8 οἵ 
ῬἈΙ]ΟΒΟΡ18. οορπ θη. 

ὅ. ὅπερ ἐν τῷ ἔμπροοςθεν εἶπον] 
81 ο ἕλκεται πάλιν εἰς τὸν ὁρατὸν 
τόπον, φόβῳ τοῦ ἀειδοῦς καὶ “Αιδου, 
ὥσπερ λέγεται, περὶ τὰ μνήματά 
τε καὶ τοὺς τάφους κυλινδουμένη. 

ΡΙαίΔΤΟ. ὧδ σογυῖο Θοογαξίβ ἃ 22 ἴῃ ἃ 
ΟΌΤΊΟΌΒ Τἢ ΘΧρδμαβ [πΠ6 ποίΐοῃ οὗ 
ὍΠ6 Ῥγδβθηῦ Ῥαβθᾶρθ; 5. ἸΤΠΘΡΘΥΥ͂ 18 
ΒούΘνΟΙ ΟΠΙΘΗν Ὀουτονθα το ἐπ6 
ἢαθάγηιϑ. 

9. ὄθιπερ αἱ ἄλλαι] 50 {πὸ 1Ιη85. 
ΘΟΠ8ῈΖ δάορίβ Οορο᾽ 5 οἵπερ. 

18. αὐτὴ δὲ πλανᾶται] 
βύγαυβ ΟΥ̓ ΠοΥβ6 1. 

19. οὔτε ὅςη δοξάζεται] 1.6. ποῦ 
80. 58Π18}} ἃ8 18 βαρροκαοᾶ : οὗ 88 Β 
οὐδὲν τοσοῦτον κακὸν ἔπαθεν, διὰ 
δορἠιδί 217 Ἐ. 

20. ὑπό τινος πέπεισλκα!] ϑοιηθ 
ΤΠ Κ ὉΓΠδὺ ΑἸΔΧΊΤΗ Δ αἼΟΒ 15. χτηοθϑηΐ, 
Ὀθόϑιβθ Π6 ἢτβῦ τηϑᾶθ ἃ τὴ8}Ρ οὗ 18 
γγοῦ]α. Βαῤ μθγ8 15. πὸ οδνίᾶθῃοθ 
μ8ὺ 15 ἀεδβουρίϊίοη οὗ 10 δᾶ δηγ- 
ὉΒ1ηρ ἸΏ ΘΟΙηΙ0) ὙΠ Ρ]αίοβ ; δῃᾶ 
1ῦ ΒΘΘΙΔΒ ΨΘΥΥ͂ ἀοαΡ Ἢ] τ ΠΘΙμοΡ ἃ 
ΤΟΘΡΘηΟΘ ἴο Δ. ἀδῆμπιθ ῬΟυβοι. 15 
Ἰηϊθηαθα. ῬῬ]αΐο 15 ἰοπᾶ οἵ οἱνίῃρ 
81. 81. οἵὗἨἁ διηύαυϊνν ἴο ἨΡ [8.0168. ὉΥ͂ 
ΤΟ θυηρ 6 )λ ἴο ΒΟΙῚ6 ΞῈΡΡΟΒΙΟ 1ΟὉ85 

5ῆ6Θ 

5 
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ΝΠ. Καὶ ὁ Οσὐμίας, Πῶς ταῦτα, ἔφη, λέγεις, ὦ (ζώκρατεοε ; 

περὶ γάρ τοι τῆς καὶ αὐτὸς πολλὰ δὴ ἀκήκοα, οὐ μέντοι ταῦτα 
67 7 δι, 2 ΩΣ [ [ ΄ Η Ν 7 ΓῚ ΄ 
ἃ ςε πεΐϑθει: ἡδέως οὖν ἂν ἀἄκούςαιμι. ᾿Αλλὰ «ἱέντοι, ὦ (Ο(μχαμία, 

οὐχὶ Γλαύκου τέχνη τέ μοι δοκεῖ εἶναι διηγήςαςθαι ἅ τ᾽ ἐστίν: 
ὡς «μέντοι ἀληϑῆ, χαλεπώτερόν μοὶ φαίνεται ἢ κατὰ τΤὴν 

Γλαύκου τέχνην, καὶ ἅμα μὲν ἐγὼ ἴεως οὐδ᾽ ἂν οἷός τε εἴην, 
.7 4 ᾿ Φ ΝΥ .} Δ Θ 4 »““.͵ 9 9 Ω͂ ΩᾺ ΄Ζ 

ὅἅχλα δέ, εἰ καὶ ἠπιοτάμην, ὃ βίῖοα χχοὶ δοκεῖ ὃ ἐμός, ὦ αμία, 

τῷ μήκει τοῦ λόγου οὐκ ἐξαρκεῖ. τὴν μέντοι ἰδέαν τῆς τῆς, 

οἵαν πέπειεμαι εἶναι, καὶ τοὺς τόπους αὐτῆς οὐδέν με κωλύει 

λέγειν. ᾿Αλλ᾽ ἔφη ὁ ζσιχιμίας καὶ ταῦτα ἀρκεῖ. ΠΠέπειαμαι τοίνυν, 
ἢ δ᾽ ὅς, ἐγώ, ὡς πρῶτον «έν, εἰ ἔστιν ἐν λέςω τῷ οὐρανῷ περιφερὴς 
οὖςα, μηδὲν αὐτῇ δεῖν μήτε ἀέρος πρὸς τὸ μὴ πεςεῖν λκήτε 
97 . 7 [ων Α 9 Ἃ 5 ἊἋ κὺ 9 Ὰ 74 

ἄλλης ἀνάγκηα «χηδεμιᾶς τοιαύτης, ἀλλὰ ΙΚαΝΗΝ εἶναι αὐτὴν ἴσχειν 

τὴν ὁμοιότητα τοῦ οὐρανοῦ αὐτοῦ ἑαυτῷ πάντῃ καὶ τῆς τῆς αὐτῆς 
τὴν ἰσορροπίαν: ἰσόρροπον γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς ἐν μέσῳ 
τεθὲν οὐχ ἕξει αᾶλλον οὐδ᾽ ττον οὐθαμόςε κλιθῆναι, ὁλιοΐωος 

ὁ ἔχον ἀκλινὲς μενεῖ. 

Καὶ ὀρθῶς τε, ἔφη ὁ Οιυλμίας. 

ΘΌΓΠΟΥ : 6.90. [6 Αἰγύπτιος λόγος ἴῃ 
Ρμαοράγιιξ 374 ο, διὰ {Π6 ἸασΘΠαΔΡΥ͂ 
γῶ1 Ὀούνθοῃ Αἰῃθηβ δηα Αὐ]ΔΏ 18, 
Τύηναθιια 84. Δ ΆΡΊΘΥ ΒΟ ΘΏΡΘΙΥ [δ Κ68 
τινὸς ἴο Ὅ6 ὩΘαΐΘΙ. 

4. οὐχὶ Γλαύκου τέχνη] ΤΠδ 
οΥὐἹρίη. οἵ {818 ῬγΟνΘΙῸ 15. ΟὈΒΟΌΓΘ. 
ΟΒΙΓΑ ΒΌΡΡοβοβ ὑμαῦ ὑπ 5θ8-σοάα 
ΟἸδακοβ 15. τηθϑηῦ, ὑπ φρϑΐχοῃ. οὗ 
58 11ο18. ΝΟΠΒ οἵ {Π6 διηοϊοηὖ δαῦμοτΙ!- 
ὑΐϊθθ πουονον ἰαῖκο ὑῃ15 νιθν, ὑαΐ 

ΟΒΟΙΠαίθ Ὀούνγθθῃ νϑυΐοιθ ΔΙ  ΠΟΘΥΒ 
Ὀϑαιΐηρ 815 Ὥϑηη6: ὕμ6 γηοϑὺ α18- 
Ὀηρυϊθηβα οὗ βοὴ β6θιὴ8 ἴο δνθ 
Ῥθθηῃ ΟἸδακοβ οὗ ΟἸἴοβ, ταθ ]οπθα ὈΥ 
Ἡοτγοάούπβ ( 38), το ᾿ἱπνϑηίθα [ῃ6 
αχῦ οὗ βοιδθυῖηρ τηϑία]. ΤῊ6 αἸΘΙ86 
ΓΠπθουΐθβ ΜΨΠ1Ι Ὀ6 Τοαμα ἴῃ ἩΘΙΒΔΟΥΓ 5 
ποὗθ. 

7. μοι δοκεῖ] 566 οἡ 77 Α. 
14. τὴν ὁμοιότητα τοῦ οὐρανοῦ] 

Ῥ]αῦοα δϑϑθαταρύοη 15 ὑπᾶῦὺ ὑπ6. θαυῃ 
Πδ5 0 πϑύθγαὶ! θη θηου ἴο τηονα 1. 
ΘΏΥ οη6 ἀϊτϑούΐοῃ ; 8η64 {Π6 βαββίϑῃμοβ 
οὗ ὉΓ86 υαμίνουβο, θθῖηρ ΠΟΙΩΟΡΘΏΘΟΙΒ, 
ΟΥΘΥα 1Ὁ πὸ ᾿παπορηχθηῦ ἴο πον {8185 
ὙῸΥ ΟΥ ὑπδῦ: τοῦθ {Ππ6 ΒαΣΤΟ  Πα]ηρ 

πρῶτον μέν, ἡ ὃ᾽ ὅς, τοῦτο πέπεισμαι. 
97 ’ὔ 9) 4 ΄ 

Ἐτι τοίνυν, ΕἘΦΗ, πάχλλεγά Τι 

Τη885 οἵ νϑιυϊοῦβ ἀθηΒΙζΥ τὴ αἰτοῦ 
Ῥϑιΐβ, ὕΠ6 θαυ. τηϊρὴῦ τον 1ἢ [ῃ6 
αἸτθοθίοῃ. ΠΟΘ ὕμ6 ᾿ἰθαβϑῦ υϑβϑιϑύθῃοθ 
νὰ ΟἸογθα: δ 1ῦ 185, 1ἢ ΥΘΠΔ]Ὼ5 

Ῥοϊβθὰ ἴῃ {ῃ6 οθηΐχα οἵ 8. ὉΒΙΪΟΥΊΩ 
τη8885. [Τὺ τητιϑῦ Ὅ6 οὔβουγθα ὑῃδῦ 
ΡΙαίο 15 ρυθπηρ ὑ815 ἔουνναγα, ποῦ ἴο 
ΒΠΟΥ ὑπδὺ [ῃ6 θαυ τασιϑὺ ὩΘΟΘΘΒΘΙ ΤΥ 
8146 1ῃ π6 οοηύνο, Ὀαὺ ὑμδὺ 616 15 
ὯἼΟ ΤΘΆΒΟΏ. ΜῊ ὖ Βῃου]α ὩΩΦ,.Α 

ΒΙΠ118}" ΓΏΠΘΟΥΥ 15 αὐ σι αίοα ἴο ΑἸδΧΊ- 
τη γοῸ5 ΟΥ̓ Ατιϑύουθ ὧδ οαθίο τὶ ΧΙ 
2950 11] εἰσὶ δέ τινες οὗ διὰ τὴν 
ὁμοιότητά φασιν αὐτὴν μένειν, ὥσπερ 
τῶν ἀρχαίων ὁ ̓ Αναξίμανδρος: μάᾶλ- 
λον μὲν γὰρ οὐθὲν ἄνω ἢ κάτω ἢ εἰς 
τὰ πλάγια φέρεσθαι προσήκει τὸ ἐπὶ 
τοῦ μέσῳ ἱδρυμένον καὶ ὁμοίως πρὸς 
τὰ ἔσχατα ἔχων, ἅμα δ᾽ ἀδύνατον εἰς 
τἀναντία ποιεῖσθαι τὴν κίνησιν" 
ὥστ᾽ ἐξ ἀνάγκης μένειν. ΟὈΠΡΑΙ8 
Τύηναθιις 63. πὶ εἶ γάρ τι καὶ στερεὸν 
εἴη κατὰ μέσον τοῦ παντὸς ἰσοπαλές, 
εἰς οὐδὲν ἄν ποτε τῶν ἐσχάτων ἐνεχ- 
θείη διὰ τὴν πάντη ὁμοιότητα αὐτῶν: 
0πΠ6 ὑπθοῦῪ οὗ ὑμ6 7ύηναθιυνδ 18 ΠΟΥΤΟΥΟΥ 
αἰ ουθηΐῦ. ΄ 

19 
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εἶναι αὐτό, καὶ ἧχχθς οἰκεῖν τοὺς μέχρι Ἡρακλείων στηλῶν ἀπὸ 

Φάειδος ἐν αλικρῷ τινὶ μορίῳ, ὥςπερ περὶ τέλμα μύρμηκας ἢ 

βατράχους, περὶ τὴν θάλατταν οἰκοῦντας, καὶ ἄλλους ἄλλοοι 

πολλοὺς ἐν πολλοῖς τοιούτοις τόποις οἰκεῖν. εἶναι γὰρ πανταχῇ 
Ν Ἂ »“Ἣ. ἊἋ Ὃς“ Ν ἊἋ Ν Ἃ . 7 Ν ἊἋ 

περὶ τὴν γῆν πολλὰ κοῖλα καὶ παντοδαπὰ καὶ τὰς ἰδέας καὶ τὰ 

ἀλεγέθη, εἰς ἃ ξυνερρυηκέναι τό τε ὕδωρ καὶ τὴν ὁμίχλην καὶ 
τὸν ἀέρα: αὐτὴν δὲ τὴν ΓΗ͂Ν καθαρὰν ἐν καθαρῷ κεῖσθαι τῷ 
οὐρανῷ, ἐν ὧπερ ἐςτὶ τὰ ἄετρα, ὃν ὃὴ αἰθέρα ὀνομάζειν τοὺσ 
πολλοὺῦα τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα εἰωθότων λέγειν. οὗ δὴ 

ὑποοστάθμην ταῦτα εἶναι καὶ Ξυρρεῖν ἀεὶ εἰς τὰ κοῖλα τῆς τῆς. 

ἥμαᾶε οὖν οἰκοῦντας ἐν τοῖς κοίλοις αὐτῆς λεληθέναι καὶ οἴεςθαι 

ἄνω ἐπὶ τῆς τῆς οἰκεῖν, ὥςπερ ἂν εἴ τις ἐν κέσω τῷ πυθμένι 

τοῦ πελάγους οἰκῶν οἵοιτό τε ἐπὶ τῆς ϑΘαλάττης οἰκεῖν καὶ διὰ 
“Ὁ Θ΄ Φ ὋΝ Ἃ [74 Ἂ Ἃ 97 9 ᾺἋ ΓΔ 

τοῦ ὕϑατοο ὁρῶν τὸν ἥλιον καὶ τὰ ἄλλα ἄστρα τὴν ϑάλατταν 
Θ ς΄ Φ Ἃ Ὄ Ἂ ἊἋ »ὋΝ ͵ Ἄ 9 7 

Ηγοῖτο οὐρανὸν εἶναι, διὰ δὲ βραδυτῆτά τε καὶ ἀςϑένειαν ηϑε- 

πώποτε ἐπὶ τὰ ἄκρα τῆς Θοαλάττης ἀφιγμένοα μηδὲ ἑωρακὼς 
97 9 Ὰ Ἀ φ ΤΑ φ ΜᾺ Η͂ Φ "Ὁ Φ ΓΑ 7 

εἴη, ἐκϑὺς καὶ ἀνακύψας ἐκ τῆς θαλάττης εἰα τὸν ἐνθάδε τόπον, 

ὅςοο καθαρώτερος καὶ καλλίων τυγχάνει ὧν τοῦ παρὰ σοφῖίει, 
Ὰ 97 Φ ἊἉ .14 ἴω Θ 7 Φφ Ἃ Ὺ ἴω 

πὲ ἄλλου ἀκηκοὼς εἴη τοῦ ἑωρακότοο. ταὐτὸν Οὴ τοῦτο 

καὶ ἥμχᾶς πεπονθέναι: οἰκοῦνταασ γὰρ ἔν τινι κοίλῳ τῆς γῆς 

οἴεοϑαι ἐπάνω αὐτῆς οἰκεῖν, καὶ τὸν ἀέρα οὐρανὸν καλεῖν, ὧς 
ὁιὰ τούτου οὐρανοῦ ὄντος τὰ ἄστρα χωροῦντα’ τὸ δὲ [εἶναι 

ταὐτόν, ὑπ᾽ ἀςϑενείας καὶ βραδυτῆτος οὐχ οἵους τε εἶναι ἡμκᾶς 

6 οαυὺῃ 5 βυσΐδοθ. 
9 ΄Ὰ ζ΄ ἊΝ Ὁ 

2. ἐν αχλικρῷ τινι ορίῳ}] Υ8 ταῦτα τε ὕδωρ 
ΔΥῸ. Θομοοῖνθα ἃ5. πῃ ϑ 1 Πησ ἃ ἀ6- 
ῬΙΘΒΒΙΟΏ. ΟἿ᾽ ΟΔΥΙΥ Βοοορθα οαὖ οὗ {ἢ6 
ΘαΥυ 5. βατίδοθ, 51:28}} δη4 58811}09Κ 
ὙΠ 6 ῃ. οοΟΙηΡΘΙ αὶ τι 0Π6 οχίθη δηὰ 
τηδϑ5 οἵ {π6 οαυύῃ, Ὀπὺ 5011] σψιά6 δηα 
660 ϑῃοιρ ἴο ῬΙονθηῦ 15 ΤΟΙ ΘΟΥΘΥ 
ΒΟ ηρ 18. 51665. ΜϑΩΥ ΟὔΠΘΥ βποῇ 
ΠΟΙΊΟνΒ. οχὶδῦ οἡ ὑῃ6 θαυ, πὖ γα 
816 οὗ οουγδθα οαὖ οΟΥ᾽ ἴτΌΤ 81} οοτη- 
τη το ύϊοι γι ἢ. [Π 611} 1 ΔἸ 8, 8.5 
Ὑ7611 δθ σι ἢ 6 ανγϑ] θυ οἡ 86 ὑτπ6 
Βαγίδοο, ἘνΙαθηθν Ῥ]αῦο᾽Β θϑυϊ δύο οὗ 
6 θυ β αἀἸΤΩΘΏΒΙΟῺΒ ὙΥ8 85 ἸΤΩΤΏΘΏΒΒΘ. 

7. αὐτὴν δὲ τὴν ΓΗ͂Ν] 1.6. {8 
Τ6 81 βυγίδοθ οἵ ὴ6 θϑυβῃ, δ8 αἸβ1- 
συ Βη6α λοι ὑῃ6 ὨΟ]]ΟΥΒ. 

9. οὗ ὁὴ ὑποοτάθμην) .6. ΟἿΥ 
Δ σα οϑΡ ΠΏ .6 15 6 βοραϊταθηῦὺ οἵ δϑύπου, 
Ὑ1Οἢ. οΟἸ]Θοὐβ 1ῃ {Π6 ἀΘΡΥ ΘΒ ΟῺ 5. ΟἹ 

καὶ ὁμίχλην καὶ ἀέρα. 

21. τὸν ἀέρα οὐρανὸν καλεῖν] 
Ὑγ8 ἃῖ8 ἴῃ [Π6 βϑῆχθ Ὁ]ΠΡῊ 85. [86 
ΒΆΡοΒοα ἀνθ] οῦβ δὖ Ὁπ6 Ὀούξοτη οὗ 
[8 568, ψο, Ἰοοκίπῃρ ἋΡ ὑῃγουρῃ 
066 Ὑγαῦθυ' δὖ ὕΠ6 βίβυϑ, σου] ἴϑηοΥ 
ὑμᾶὺ ὅθ β8θῶ δογβ ὕβϑιη νγὰβ {6 
Ἀρδνθῃ. ; 80 Ὅὕ7α8, ἸοοΙκίησ ΠΡ Ττοαρἢ 
{Π6 δ1γ, ἴϑ ποῦ 1ὖ 15 ὑμδὺ τ ΠΘΡο {16 
Βύδ 5 ΙΏΟΥ͂Θ, δηα ὑῃαὺ 0868 ΔΙ. 15 Πϑϑυθῃ. 

22. τὸ δὲ [εἶναι ταὐτόν] Νὼ 5α015- 
ἰδούουυ ἀδίθμοθ οὗ {ῃ6 ψογᾶβ εἶναι 

5.5. Ν . 

ταῦτον Ὦδθ Ὀθθὴ 1η846; ὩΟΙ [15 
ἩδΙμαοΟΥ 5. τὸ δ᾽ εἶναι τοιοῦτον 
αὐϊγδοῦϊνθΌ Ἠδυήϑημ, δον Βδιΐου, 

Τοϑβ τὸ δὲ δεινότατον : Ὀὰπὺ [676 15 
ὯΟ ΒΡΘΟ181 δρίῃθϑθ ἴῃ [ῃη158. ΗΠ ΒΟΒΙρ 
ϑιιρροϑὺβ ταύτιον, Ὀπὺ 1 ὑπ] ΘΟΉΔΉΖ, 
ΤΌΠΟ ΠΠοτου, 5 τσ [πὰ 
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ὀιεξελθεῖν ἐπ’ ἔσχατον τὸν ἀέρα’ ἐπεί, εἴ τια αὐτοῦ ἐπ’ ἄκρα 

ἔλθοι ἢ πτηνὸς γενόμενος ἀνάπτοιτο, κατιδεῖν ἀνακύψαντα, 

ὥςπερ ἐνθάδε οἱ ἐκ τῆς θαλάττης ἰχϑύες ἀνακύπτοντεα ὁρῶσι τὰ 

ἐνθάδε, οὕτως ἄν τινα καὶ τὰ ἐκεῖ κατιδεῖν, καὶ εἰ ἧ φύσεις 

ἱκανὴ εἴη ἀνέχεςθαι ϑεωροῦςα, γνῶναι ἂν ὅτι ἐκεῖνός ἐστιν ὁ 

ἀληθῶς οὐρανὸς καὶ τὸ ἀληθῶς φῶς καὶ ἡ ὧς ἀληθῶς γῆ. ἥδε 

χχὲν γὰρ ἡ Γῆ καὶ οἱ λίθοι καὶ ἅπας ὁ τόπος ὁ ἐνθάδε διεφθαρμένα 
ς᾽ κ Ν ΄ δ΄ Ἀ ὁ. ΄- ΄ ς.᾽ κ᾿ κ΄ 4 
ἐςτὶν καὶ καταβεβρωμκένα, ὥςπερ τὰ ἐν τῇ ϑαλάττη ὑπὸ τῆς ἅλμης, 

Ἀ 97 Ά . ἊἋ 97 7 Φ ΄Ὰ Δ Φ ᾽ 

καὶ οὔτε φύεται οὐδέν ἄξιον λόγου ἐν τῇ θαλάττῃ, οὔτε τέλειον, 
ϑ ." Φ »Ἕ"Ἅ φΦ 7 Φ ͵. Ἂ Ἀ 9597 Ἀ Ἃ Φ ΤᾺ 

ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδέν ἐςτὶ, οήραγγες ὃὲ καὶ ἄλιλλος καὶ πηλὸς ἀκής- 

χανοα καὶ βόρβοροΐ εἶσιν, ὅπου ἂν καὶ γῆ ἢ, καὶ πρὸς τὰ παρ᾽ 
Θ ΞΖ 7 7 9 9 ΄“Ο “27 [ ΄-ς7. ΝΥ 3. -.} 

ααῖν κάλλη κρίνεσθαι οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἄξια: ἐκεῖνα δὲ αὖ τῶν 
ς᾽. δ κα ν οι “ ΄ὕ Ζ 7΄ Φ Ν “ ΝΝ 

παρ᾽ ἡμῖν πολὺ ἂν ἔτι πλέον φανείη διαφέρειν. εἰ γὰρ δεῖ καὶ 

χκῦϑον λέγειν, ἄξιον ἀκοῦςαι, ὦ Οιχλμία, οἷα τυγχάνει τὰ ἐπὶ τῆς 
γῆς ὑπὸ τῷ οὐρανῷ ὄντα. ᾿Αλλὰ μήν, ἔφη ὁ Οιιμίας, ὦ 

(ςώκρατεςα, ἡμεῖς τε τούτου τοῦ μύοου ἡδέως ἂν ἀκούσαιμεν. 
ΕἸΧ. λέγεται τοίνυν, ἔφη. 
γά [4 »ὉὍ- Φ ἊἋ Φ ΄»»ῪἝ .74 

τοιαύτη ἡ ΓῊ αὔτη ἰθΘεῖν., εἴ 

ὀουδεκάςκυτοι ςφαῖραιϊ, ποικίλη, 

Ὀγϑοϊκούίηρ εἶναι ταὐτὸν ἃπᾷ τοίϑ]η- 
ἴῃρ τὸ δέ, ΏΙΟΩ 15. ὀχδοῦν ὕμ6 οου- 
προῦύηρ ΚΞ νγὸ γαηῦ: “Ῥαῦ {ῃ6 
ὑραθῃ 15 ὑπαύ. τὸ δὲ οσουγδ ἴῃ [15 
56η886. ΤΠἼραοίοίνια 157 α, ϑορϊυϊδέ 244 
Α, 1}μὐὉῷ 642 Α, 967 «4, Μομο 97 σΟ, 
οἷο. εἶναι ταὐτὸν τηϊρῃῦ ὈῈ {Π|6 
ἸΏΒΘΥΊΟΏ. οἵ ἃ οοργ δῦ το αἸ]Ἰα ποῦ 
πηαοιβίθηα 6 ἸαΊοΙΏ. 

1. εἴ τις αὐτοῦ] ὁ. 1 ψὸ οου]ᾶ 
οἰ. οἰ} Ὁπ6 51θβ οἵ π6 Βο]ον 
1ῃ ΜΥ ΒΙΟ ψγχὸ αὐὑγ6]], οὐ ΗΥ͂ ἋΡ ὑβτοῦρἢ 
[88 811 ἴο 105 Βαγΐθο6 δηα Ῥ66Ρ ἋΡ, 88 
ἤβη65 ἀο ουὖῦ οὗ {Π6 868. 

2, κατιδεῖν ἀνακύψαντα)] Μοβὶ 
δαϊίουβ πᾶγα ἂν ἀνακύψαντα, Ὀαὺ ἂν 
5. δα θη ἴθ [886 τη88. [ὺ οοσ]ά, 10 
15 ὑΣ6, ΘΔΒΙΠΥ Πϑγα [8116 οαὖ 1ῃ {μδῦ 
Ῥοβιύίοῃ ; Ὀὰὺ 51π06 κατιδεῖν 18. Ῥ͵Ιθ- 
ΒΘΏΥ τοροϑϑίβα ψ] ἄν, 10 βθθῖηὴβ ἴο 
8 ὨΔΙΙΥ ὩΘΟΘΒΒΘΤῪ ἴο Ἰ᾿ἰηβουῦ {π6 
Ῥδυίο16 Ὠ 676. 

11. ὅπου ἂν καὶ ΓΗ͂ ἡ] ομδῃζ 
τού ηβ ἢ γῆ ΜΙᾺ {π6 Ῥϑϑὺ τπ88. Βαΐῦ 
1ῃ8 τηϑϑηϊηρ 18, ΨΏΘΏΘΥΘΙ ΔῊ ΘΑΤ 

ὦ ἑταῖρε, πρῶτον μὲν εἶναι 
τις ἄνωθεν ϑεῶτο, ὥςπερ αἱ 

Χρούμαςῃ!ν Ὀιειληλλαλένη, ὧν καὶ 

15. ῬΙθβοηῦ 1 ᾧη6 868, [ῃ6 Το βα]ῦὺ 15 
βόρβοροι. 

18. εἶ γὰρ δεῖ καὶ κκῦϑον λέγειν] 
ΑΥ̓ΟΡ {Π18 βοῖηβ 1η85. 8η4 θα] ]1ο18 
Πᾶνα ὑπ6 ροϊῃῦ]οθθ δἀαιθοη καλόν: 
[π6 ψογὰ Πούγανοῦ 15 δβϑθηῦ ἴῃ 16 
Βοα]θίϑη δηα οὐδ τη85. 8η6 15. 661- 
ΤΆ 1}}] ὑο ὍΘ οτη θα. 

18. ὥςπερ αἱ ϑωδεκάςκυτοι ςφαῖ- 
ρα!}! Τὰ ΠΌΤΟΥ ὑνγοῖνθ τϑίθυθ ἴο 
Ὅπ6 ὕνεινγ βΙρὴβ οὗὁἨ {ῃ6 Ζοάϊΐδο, 85. 15 
ΟἸΘΔῚ ἔρομι Ζύηιαθι8 δδ ὁ ἔτι δὲ οὔσης 
ξυστάσεως μιᾶς πέμπτης, ἐπὶ τὸ πᾶν 
ὁ θεὸς αὐτῇ κατεχρήσατο ἐκεῖνο δια- 
ζωγραφῶν : “δη4 ὙΠΘΙΘΔΒ ὕπθι 16- 
τηϑίτιθα γοῦ ἃ ἢ ἤσυτχο, αοα ἀδ6α 
10 δἃβ. 8 Τη066] ἴῸ {πμ6 ἀμΐίγϑυϑθα ἴῃ 
αθβου ίηρ 105. βῖίσῃβ ΤῈ6 πέμπτη 
ξύστασις χὰ ἴῃ ἀοἀοοθηθβάτοῃ : οἔ, 
Τύηιαθιι8 [Ποογιι8 98 Ἐ τὸ δὲ δωδεκά. 
εδρον εἰκόνα τοῦ παντὸς ἐστάσατο, 
ἔγγιστα σφαίρας ἐόν. Τη6 ]Ἰαϑὺ 
ψγοτᾶθ, ἔγγιστα σφαίρας ἐόν, ἃγ6 8 
ἔοο 5} δααϊθίοη ΌΥ {Ππ6 ΘΟΙΡ1]16 οἵ 
ἴη6 Τγηναθιι8 ΠΟΥ 8: ἴον {π6 ἀοαθοδ- 
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τὰ ἐνθάδε εἶναι χρώματα ὥςπερ δείγματα, οἷς δὴ οἱ γραφεῖς 
καταχρῶνται: ἐκεῖ δὲ πᾶςαν τὴν σὴν ἐκ τοιούτων εἶναι, καὶ 
πολὺ ἔτι ἐκ λαμπροτέρων καὶ καθαροιτέρον ἢ τούτων: τὴν 

κὰν γὰρ ἁλουργῆ εἶναι καὶ ϑαυχλααστὴν τὸ κάλλος, τὴν δὲ 
Χρυςοειδῆ, τὴν δὲ ὅςη λευκὴ γύψου ἢ χιόνος λευκοτέραν, καὶ 

ἐκ τῶν ἄλλων χρωμάτων εὐυγκειμλένην ὡσαύτως, καὶ ἔτι πλειό- 
νῶν καὶ καλλιόνων ἢ ὅςα ἡμμκεῖς ἑωράκαλλεν. καὶ γὰρ αὐτὰ 
ταῦτα τὰ κοῖλα αὐτῆς ὕδατός τε καὶ ἀέρος ἔκπλεα ὄντα, χρώμας- 
τός τι εἶδος παρέχεσθαι στίλβοντα ἐν τῆ τῶν ἄλλων χρολλάτων 

27 8 δ᾽ ς κὶ Ὄ νΝ 7, Ζ 
ποικιλίᾳ, ὥςτε ἕν τι αὐτῆς εἶδος ευνεχὲς ποικίλον φαντάζεςθαι. 
ο ΝΥ ἕ Υ Φφ᾽ ’ .Φ » ᾽’ὔ Ἂς 7’ ’ ͵ Ν 

ἐν δὲ ταύτη οὔςῃ τοιαύτη ἀνὰ λόγον τὰ φυόλενα φύεςθαι, δένδρα 

τε καὶ ἄνθη καὶ τοὺς καρπούασ: καὶ αὖ τὰ ὄρη ὡςαύτως καὶ τοὺς 

λίθους ἔχειν ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόΓον ΤΗ͂Ν τε λειότητα καὶ τὴν ὃια- 
͵ δ Ἁ Α ͵7 “3. Υ̓ Ἂ Φ 4 Ζ,! Φ, 

φάνειαν καὶ τὰ χρώματα καλλίω ὧ͵Νν καὶ τὰ ἐνθάδε λιοίθια εἶναι 

ταῦτα τὰ ἀγαπούλιενα μόρια, ςάροιά τε καὶ ἰάσπιϑας καὶ ομαράτ- 
ὃους καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα' ἐκεῖ δὲ οὐδὲν ὅ τι οὐ τοιοῦτον εἶναι 

καὶ ἔτι τούτων καλλίω. τὸ δ᾽ αἴτιον τούτου εἶναι, ὅτι ἐκεῖνοι 
. ᾽ ονκς οΝ .ν φΦ ᾽΄ Φ Ἁ 7 

οἷ λίθοι εἰεὶ καθαροὶ καὶ οὐ κατεθηδεσμένοι οὔδε διεφθοαρμένοι. 
Θ᾽ Θ Φ Δ [.2 Ἁ ’΄ ΝΝ “Ὰ Θ᾽ ἊἋ ΝᾺ »ῪΝῊῃ, 

ὥςπερ οἱ ἐνθάδε ὑπὸ οηπεθόνος καὶ ἅλμης, ὑπὸ τῶν δεῦρο 

ΘΟΙ]ΟΌΪ, ᾿ΣἹἀθβοθηῦ 7 ΤΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ; 
80 ὑμαῦ [88 την -ΟΟ]ουτοα βυσΐδοθ 
ψγο]α ποῦ 6 ΤηΔ Τα ὈΥ͂ ΔΩΥ͂ Ὀ]οΐβ οὗ 
ΟὐΒουαΙγ. συνεχὲς 15 Τορατᾶοαᾶᾷ ὉῪ 
ἩδΙμαοχῇ δηα οὔμθιβ 8858 Δαν δ]: 
ῬΘΡΠΔΡ5, μουν ου, γὸ τηϊοηῦ ὑγοαῦὺ 
εἶδος συνεχὲς ἃ5 ῬΥΔΟΙΙΟΔΙΠΠΥ Ομ ὑγοχᾶ, 
ὙΥΏΔΟῊ 15 ααϑΠ1Π6α ὈΥ ποικίλον. 

1ὅ. ταῦτα τὰ ἀγαποθλιενα] “{ῃς 
Β[ΟΠΘΒ ὑῃδῦ ΠΟΥ 816 850 ΤῸ} ΡὈΥ]Ζβᾶ,᾽ 
ἘῸΡ 818 βθῆβ6 οἵ ἀγαπᾶν ΘΟΙΏΡΔΥΘ 

Πράγοηῃ 888 ποίμῃϊηρ ἴο ἀο σι [868 
Βῃδρ6 οὐ ῃ8 υρίνουβθ, ὙΥΒΙΟΩ 158. ἃ 
Ῥουξδοῦ βρῆθυθ τηοᾶϑ]]οὰ αἴθ [8 
᾿τηϑρα οὗ {π6 αὐτὸ ζῴον : 1Ὁ ΤΩΘΙΡΕΙΥ 
αἴουᾶθ 086 ὑγρα ἴου {π6 ἀποάθηδΡν 
ἀϊν βίο οὗἉ {π6 σοαϊϑο. [Ι͂ἢ Ὁη6 ργθβθηῦ 
Ῥαββᾶρθ ὑμ6 δωδεκάσκυτος σφαῖρα, ἃ 
811 οογογβᾶ σι} ρϑύομθβ οὗ 1θδίπει 
ὙΘΙΊΟΤΙΒΙΥ οΟ]ουΤΘα, 15. αθθ6α ἴο ΤΘΡΙ6- 
Βοῃῦ ποῦ ΟὨΪΥ ῃμ6 ὑσψαῖνθ 5160}8, 
Ῥας 8158οὸ ὑμ6 ναγϊοραύθα βυρίαοθ οὗ 
[86 οαυῃ. Α σγοαὺ βύοσθ οἵ δγπα]- 
ἰΐοῃ οὐ 86 νἱἰγύπθθ οἵ π6 ΠΌΠῚΘΙ 
ὕψι ἴθ ο Ὀ6 ἴουμα ἴῃ Ὑγύίθη- 
Ῥ8 ΟΠ 5 ποΐθϑ. 

7. καὶ γὰρ αὐτὰ ταῦτα] “ΘνΘη 
[Π686. ΨΘΙΥ͂ ΒΟ]]ονγθ, θοῖηρ [1] οἵ 
νγίου δια οἱ δἷν, ἀἴβρίαν ἃ Κιπα οὗ 
ΘΟΙΟΌΣ ὑπαῦ ο᾽βϑιὴβ δη1ἃ {π6 ἀΔΖ2Ζ]1ηρ 
ἀϊνθυθιῦ οὗ {π6 τοϑῦ; 80 παῖ [Π8 
ΘΔΥ ΤΠ 5. ΤΟΡΠῚ ΘΡΌΘΘΥΒ ἃ5 ΟΠ6 ΒΌΤΟΚΘΗ 
ϑισίδοα οἵ ναι ππ65.. ΤῸ δὴ ΟὉ- 
ΒΟΡΨΟΥ σοί ηρ ὑμ6 Θά ἴροιμ ἃΌΟΥΘ 
θύῃ βΠΟΝ ΒΟΙ]ον5. 885 ὑμὺ ὙΠΘΓΘΙΏ 
ψ6 ἅν611 σου] ΔΡΡθᾶν 88 Ῥαύοϊιββ οἵ 

οϊθῥιουιβθ 286 Ὁ δεύτερον ἀλλ᾽ οὐ 
πρῶτον ὁ λόγος ἀγαπᾶν παραγ- 
γέλλει. 

19, ὑπὸ ςηπεδόνος καὶ ἅλμης) 
“ποὺ ΟοΙγοᾶθα 8δηα 5001 ὈΥ {Π6 
βϑαϊτηθηῦ ὑῃδῦὺ 88 σαίμουθα, ΠΘ16, ἃβ 
[8 βύοῃβϑ ΣΙ ἢ τι8 816 ΟΥ̓ ΘΟΥΓΌΡΙΟΝ 
δὴ Ὀγΐηθ.᾽ ΒῸΣ {μ6 ρυποίαδίίοῃ 

«8 η6 1ηὐογΡρτϑίδθιομι 1 ἃτὰ ᾿ηἀοοίθα ἰο 
1). γουσδ!!. [Ι͂ἢ 06 ΟΥ̓ΔΙΠΑΡΥ ἰδχίβ 
ὕΠΕΥΘ 15. 0 Ῥαπούαθίίοῃ δέου διεφ- 
θαρμένοι πᾷ ἅλμης, ἀπ ὑῃ6 βροομᾶ 
ὑπὸ 15 θαῦ δῃ δι κυαγᾶ τϑρουϊ οι οὗ 
188 ἢτβί, βόβδῃζ ὑυδοκεοίβ ὑπὸ σηπε- 

10 
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ΓΙΛΑΤΩΝΟΟ [εἰ 

Ξυνερρυηκότων, ἃ καὶ λίθοις καὶ τῇ καὶ τοῖς ἄλλοις Ζῴοις τε 
καὶ φυτοῖς αἴσχη τε καὶ νόζςους παρέχει. τὴν δὲ ΓΗ͂Ν αὐτὴν 
κεκοσμῆσθαι τούτοια τε ἅπασι καὶ ἔτι χρυοῷ καὶ ἀργύρῳ καὶ 

τοῖς ἄλλοις αὖ τοῖς τοιούτοις. ἐκφανῆ τὰρ αὐτὰ πεφυκέναι, 
ὄντα πολλὰ πλήθει καὶ μεγάλα καὶ πολλαχοῦ τῆς τῆς, ὥστε 
αὐτὴν ἰδεῖν εἶναι ϑέαμκα εὐδαιμόνων θεατῶν. ζῷα δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῇ 

εἶναι ἄλλα τε πολλὰ καὶ ἀνϑορώπους, τοὺς μὲν ἐν «μιεςογαίᾳ 

οἰκοῦντας, τοὺς δὲ περὶ τὸν ἀέρα, ὥσπερ ἡμεῖς περὶ τὴν 
θάλατταν, τοὺς δ᾽ ἐν νήςοια ἃς περιρρεῖν τὸν ἀέρα πρὸς τῆ 

ἠπείρῳ οὔσας, καὶ ἑνὶ λόγῳ, ὃ παρ᾽ ἡμῖν τὸ ὕδωρ τε καὶ ἡ 

θάλαττά ἐστι πρὸς τὴν ἡμλετέραν χρείαν, τοῦτο ἐκεῖ τὸν ἀέρα, 

ὃ δὲ ἡμῖν ἁήρ, ἐκείνοις τὸν αἰθέρα. τὰς δὲ ὥρας αὐτῆς 

κρᾶσιν ἔχειν τοιαύτην, ὥστε ἐκείνους ἀνόοους εἶναι καὶ χρόνον 
τε Ζῆν πολὺ πλείω τῶν ἐνθάδε, καὶ ὄψει καὶ ἀκοῇ καὶ φρονήσει 
καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοια ἡκχῶν ἀφεοτάναι τῇ αὐτῇ ἀποοτάςει, 

ἧπερ ἀήρ τε ὕδατος ἀφέστηκεν καὶ αἰθὴρ ἀέρος πρὸς καθαρότητα. 

130 

καὶ δὴ καὶ θεῶν ἄλςη τε καὶ ἱερὰ αὐτοῖς εἶναι, ἐν οἷς τῷ ὄντι 
οἰκητὰς ϑεοὺς εἶναι, καὶ φήμλας τε καὶ χκιαντείας καὶ αἰεθήςεις 

δόνος καὶ ἅλμης 88 ἃ 51055 Προ ὑπὸ 
τῶν δεῦρο ξυνερρυηκότων. Ἠοϊηϑοτῇ 
Ἰηβουΐβ τε ἰθου. ὑπ6 βοοοηᾷ ὑπό, δηά 
ΘΙΔΠΠθαυιὴ βαρϑο αϊοα ἀπό. 1 ἴου- 
ΤΟΥ [Ο]]ονγοα ὑπ ϑαρσοδύίοη οἵ 
ὙΥγυθη Ῥ8 0 1ῃ Ὀτδοκούϊηρ {Π6 βθοοπά 
ὑπὸ ΟὨΪΥ. 

4, ἐκφανῆ γάρ] ὕΠ6} δῖθ θχροβθᾶ 
ἰο γίονν οὐ ὑῃ6 ϑυτγίδοθ, ποὺ, 85 
ἀ5, δια θη 1 ΤᾺ]ΏΘΒ. 

8. τοὺς ὃὲ περὶ τὸν ἀέρα] 1.6. 
του [ῆ6 οᾶασοβ. οἵ ἪὋὉη6 Βο]]ον, 
ὙΠΟ 816 Π]Π1οα σι 8δἷν. ΟΥ̓ 6ΥΒ 
ϑσδὶθ αὐγ6}1 οἡ 1518) 5 ϑ1ἃ [86 
ΔΘΙῚ8] Οὐθϑῃ, ὑῃθ]}" Ὀδβθθ φῥὶαηροα 
Ῥθηθαίῃ π6 8ὶ Ὀπὺ ὕπ6ὶῦ βυγϑοθα 
Θ. ΘΟ δββΘα ἢ δούθῃϑι. 

12. ἀήρ] Τῇ δι01016 15. ϑηαῦηρ 
1η. [16 1Ιη88. 8η6 ΒΡΌ 1164 Ὀγ ΒΕΚΚΘΟΙ. 
1 Πᾶγθ, οἢ ὅμ8 βαρρθϑῦιοη οἵ ΘΟΉΘΏΖ, 
ΓΙ ίΘη 10 85. ἃ ΟΥ̓ΔΒΊΆ. 

1. κρᾶσειν ἔχειν τοιαύτην) Οὐοηι- 
ῬδΙ6 0Π6 ἀδβουιρύϊοι. οἵ ὑδμ6 οἰϊγηδίθ οἵ 
ϑηοίθηῦ Αὐίϊοα, Τηηνασιι 24 ο, ΏΘΙΘ 
ΑΥἤΘηΘ. οἤόοβϑοθ [π6 5106 οἵὗἨἉ ἤΘῚ' ΟἿΌΥ 
τὴν εὐκρασίαν τῶν ὡρῶν ἐν αὐτῷ 

κατιδοῦσα, ὅτι φρονιμωτάτους ἄνδρας 
3 οἰσοι. 
14. ὄψει καὶ ἀκοῇ καὶ φρονήςει] 

ΤΠ15. τοϑάϊηρ ἢδ5 16. 811 Ῥὰαύ ἀπϑη1- 
ΤΩΟΌΒ βιρρογὺ οὗ [Π6 τη85.: Βοιηδογῇ 
ὙΠ ΟΠ6 Ιη8. Το8 45 ὀσφρήσει ἴοι 
φρονήσει, ΒΒ ΊΠΗΡ' ἸΏΡΘΠΪ ρυϑοδύδη 18 τὴ 
ΘΟ. β8η86 ἴϑιη ΟὈΙΟΙ ὍὉΠῸ ψΘΙΡΟ 
Ἰηθτηογδϑϑοῦ Ῥ]δίο, πθὸ ρῬοβύ φρονή- 
σεως ΤηΘῃ Ομ θη δα] ἀἸββαὺ πο καὶ 
πᾶσι τοῖς τοιούτοις. ΤΏΘβ6. δΥσι- 
τηθηῦβ (0 ποῦ 8661 ΨΘΙῪ οοροηῦ ; δη6 
10 15 ΒΡα]ν οτθα 1018 ὑπᾶὺ Ρ]αίο 5Βῃου]α 
Πᾶνθ οχηϊθίθα ἰο 8διβοῦῦθ ΘΌΡΟΘΙΪΟΥ 
φρόνησις ἴο 8 ἀνθ 116 75. ἴῃ δοίμου. 
ΘΟΉ8Η2Ζ 7ΒΌΥ ΘοΙΆ 165 Ποριδίίο 867 
σ οἷον ὁρᾶν ἀκούειν φρονεῖν. ΤῊ 
ἴαοῦ ὄψει καὶ ἀκοῇ βἰαπᾷ ἴον αἰσθήσει. 
“1 5ἱσμῦ, Ὠθαυῖηρ, 8η6 1η{6]]ρθποθ 
[ὸ. ὉΟΒ ἴῃ ῬΟΟΠΥ δῃᾷ τηθηΐα] 
ῬΟΥΤΘΙ] μον ΘΧΟῸ] τπ8 ἴῃ {μ6 β81η6 
ῬΙΟΡΟΡΟΏ ἃ 5. 811 6Χ06}]5 σαῦου δηᾷ 
ΘΘΙΠΟΣ 81" ἴῃ Ῥυχγ. Ζ. δάορίϑβ 
ὀσφρήσει. 

17. ἐν οἷς τῷ ὄντι οἰκητὰς 
θεοὺς εἶναι] 1.6. ἴῃ [Π686. θη ρ]65. 18 
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τῶν ϑεῶν καὶ τοιαύτας ουνουεςείας τγίγνεςθαι αὐτοῖς πρὸς αὐτούς: 

καὶ τόν γε ἥλιον καὶ σελήνην καὶ ἄστρα ὁρᾶσθαι ὑπ’ αὐτῶν οἷα 
΄ἦ΄ 927 ΝΥ ἋἋ 97 ϑ 7 ’ . ή 

τυγχάνει Ὄὄντα, καὶ Τὴν ἄλλην εὐθαιλλονίαν τούτον ἀκόλουθον 

εἶναι. 
ιΧ. Καὶ ὅλην μὲν ὁὴ τὴν γὴν οὕτω πεφυκέναι καὶ τὰ 

περὶ τὴν ΓΗ͂Ν: τόπους ὃ᾽ ἐν αὐτῇ εἶναι κατὰ τὰ ἔγκοιλα αὐτῆς 
κύκλῳ περὶ ὅλην πολλούς, τοὺς μὲν βαοσυτέρους καὶ ἀναπεπτας- 

μένους αᾶλλον ἢ ἐν ᾧ ἡμεῖς οἰκοῦμεν, τοὺς δὲ βαθουτέρους 
ὄντας τὸ χάωομα αὐτῶν ἔλαττον ἔχειν τοῦ παρ᾽ ἡμῖν τόπου, 
Φ“, Φ οι ὶ ν ͵΄ ᾿ ΄ ΡΝ . ΄ ζ Ν 
ἔστι δ᾽ οὖς καὶ βραχυτέρους τῷ βάθει τοῦ ἐνθάδε εἶναι καὶ 

7 ’ ἊἋ 4 6 ἊἋ Ὺᾳ 9 φΦ γά ΜᾺ 

πλατυτέρους᾽ τούτους δὲ πάντας ὑπὸ ΓΗ͂Ν εἰα ἀλλήλους ευντετρῆ- 

εϑθαΐ τε πολλαχῇ καὶ κατὰ ςστενότερα καὶ εὐρύτερα, καὶ διεξόδους 

ἔχειν, ἡ πολὺ χιὲν ὕδωρ ῥεῖν ἐξ ἀλλήλων εἷς ἀλλήλους ὥσπερ 
εἰς κρατῆρας, καὶ ἀενάων ποταχῶν ἀμήχανα μεγέθη ὑπὸ τὴν 
ΓῊΝ καὶ ϑερκκῶν ὑδάτων καὶ ψυχρῶν, πολὺ δὲ πῦρ καὶ πυρὸς 

κεγάλους ποταμούς, πολλοὺς δὲ ὕγροῦ πηλοῦ καὶ καθαρωτέρου 
ον ’ἦ 24 Φ Υ͂ Θ Ἃ “ΜᾺ δ.’ 

καὶ βορβορωϑδεςτέρου, ὥςπερ ἐν (ικελίᾳ οἱ πρὸ τοῦ ῥύακος 

πηλοῦ ῥέοντες ποταμοὶ καὶ αὐτὸς ὁ ῥύαξ. ὧν δὴ καὶ ἑκάστους 

τοὺς τόπους πληροῦςθαι, ὧς ἂν ἑκάστοια τύχη ἑκάστοτε ἐἰ 
περιρροὴ γιγνομένη. ταῦτα δὲ πάντα κινεῖν ἄνω καὶ κάτω 
ὥσπερ αἰώραν τινὰ ἐνοῦσαν ἐν τῇ τῆ" ἔςτι δὲ ἄρα αὕτη ἡ 

τοϑᾶβ τὸ αὑτῶν χάσμα, Ἡεϊπϑονῇ τὸ 
χάσμα αὑτῶν, π ΒΟΉ ἸαύθοΡ 1 Ἠδνο 
δαἀορύθα, 88 Ῥοίῃρ ὩΘΔΙΥ ἀθη 108] 
ὙΠ {π6 γοϑάϊηρ οἵ ο, τὸ χάσμα 
αὐτῶν. 

18. ὧν δὴ καὶ ἑκάστους τοὺς 
τόπους] “ἡ ΠΟΥΘ ἢ οθοὸὴ οὗ {ῃ6 
ῬΊΙϑοθβ 15 4116 ὰ τῇ Τ 885 6 βύγαδῃ 
1η 15. ΘΟΌΤΒΘ ΤΌ Οἤδηοοθ. δῇ 

{τὴ6 ἴο τϑϑο 10.᾽----ΟὍΡῈ. ΤῊ βύγθϑιῃ, 

ὑῃ8 ΘΥΥ͂ ΡΙΈΒΘΠΟΘ οἵ π6 σοάβ ὑμθῃ)- 
ΒΘΙνΘΚα ; ΜΏΘΥΘαΚ γὸ ἤν πα {Π6]} 

βύαϊτπιθβ. “Ατα ὑπ6 0 ἢϑα στονθβ δπὰ 
[ΘΙΏ}0 165. οὗ [Π6 οοᾶβ, ὙγΏθυθ {16 
Θοβ. ἴῇὴ ΨΘΙῪ χα ὑγ6 16 ανν8]1615, 
δια σΟ]ΟΘ5 δα ῬΙΟΡΏΘΟΙΘΒ 8ηα ΨΙΒΙΟΩΒ 
οἵ ῃθιω, δηα οἵ {18 ΚΙπα νγὰβ ὑΠ61Σ 
ΘΟΙΩΙΠ ΤΟΙ. ὙΥΙ ὑπθιῃ, ἴϑοθ ἴο ἴϑοθ. 
τοιαύτας -α ῬΘΥΒΟΠΒ] ἜΘΟΙΩΙΩΠΠΙΟΗ. 
αὐτοῖς πρὸς αὐτοὺς 5Βηῃου]α 6 τ Κοὴ 
1 86 τηοϑῦ δρῦς 56Ώ86, ΠΠ6τϑ}}ν 
“6 Ῥθορίϑ ὑξπθιηβοῖνϑβ ψιὺἢ {Π6 σοαβ 
ὑπριηβοῖνϑβ. 

9. τὸ χάαλα αὑτῶν] ΤΙ. 18 
ἃ ΒΠρη ϑηϑοοϊαύμοι ; {86 ὙΘρΌΪΔΙ 
οοηϑύχποίίοη ἡγοῦ] 6 ἔχοντας. ΕῸΓΣ 
αὑτῶν ΒΡῈ ρῖνα αὐτούς, ΜΏΪΟΙ 
γνγύψθηρδοῃ 1{Ππϑίχαϊθαθ Ὁ Χβϑηῃ. 
Οὐγορ. τ 1 18 πειράσομαι ἀγαθῶν 
ε ΄ 7 Ἂ ς Ν ᾿ 

ἵππεέων κράτιστος ὧν ἵππεὺς συμμα- 
χεῖν αὐτῷ. ΤΠΘΙΘ 18 Ὡ0 Ιδοὸκ οἵ 
Ἰηϑύδϑηοοθ οἵ ἃ τοαπηᾶϑδηῦ ῬΙΟΠΟΌΏ, 

. αὖ 6 οἴἴἶθοῦ 6 γθ 15 ἤδῖ8 ἢ. δοῆδῃζ 

ὙΏ6:) ΤΟΡΙΘΗΙΒη6α Ὀγ {π6 αἰώρα ργε- 
ΒΘηὔγ ἰο Ὀ6 Τ]Θη}]οΟ θα, τηᾶκο5 ἃ 
ΟἸροαϊῦ οὗὁἨ {πθ8θ ΠΟ] ]ονγα ὑΒγΟῸρΡἢ {16 
ΒῈ  ΘΥΤΘΏΘ8 ἢ ΟἤδηΠ6158. ὡς ἂν [5 
ΙΔ] Ὀϑατη ΡΒ ΟΟΥΤΘοΙΟη. [Ὁ ὧν ἄν, 
γγ 1οἢ Ζ. τού] 8. 

21. ὥςπερ αἰώραν] “ 811] [Π6856 8168 
τηογϑα Ὀϑοκνατιαβ δια ἰουνχαγᾶβ ὈΥ͂ ἃ 
Κιηα οἵ οβοι ] δύο. ψ]ο αχ βθίβ 1ῃ 
0Ππ6 οαυη.᾽ αἰώρα ῬΓΟΡΘΙΙ͂Υ 5] 0.168 ἃ 
ΒΘ ϑδν τη ονθιηθηῦ, 1 ὑμδὺ οὗ 8 ῬΘΙῚ 
οἵ βοϑ]θ8 δαί] ]ν Ὀδ]δημοθα, Τὺ 15 {ῃς 
ὨΔΙῺΘ οἴνθῃ ὧο ἃ Κιπᾶ οἵ ρσυχηηδδῦϊο 

Ιῖ΄ο 
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ς“ ἢ χἋ ᾿’ 7 ΄ 

αἰώρα ὁιὰ φύειν τοιάνδε τινά. 

ΠΛΆΑΤΩΝΟΚ [12 

ἕν τὶ τῶν χαοωμχάτων τῆς γῆς 

ἄλλως τε μέγιστον τυγχάνει ὃν καὶ Ὀθιαχλπερὲς τετρημένον δι᾽ 
Θ΄ »Ἣᾳ, »ῪΝ ζω 6, 87 κΥ ΄ Φ ἊἋ 

ὅλης τῆς τῆς, τοῦτο ὅπερ Ὅμηρος εἶπε, λέγων αὐτὸ 

τῆλε μάλ᾽ ἧχι βάθιοτον ὑπὸ χϑονός ἐςτι βέρεθρον᾽ 

δῊῚ 

τάρον κεκλήκασειν. 

ὃ καὶ ἄλλοοι καὶ ἐκεῖνος καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ποιητῶν Τάρ- 
εἷς γὰρ τοῦτο τὸ χάομα ευρρέουςΐ τε πάντες 

8 ΝΥ Ἀν. 9 ΤᾺ ἤά Φ ΄ 7 ἋἋ δ᾽), 

οἱ ποταμοὶ καὶ ἐκ τούτου πάλι!᾽ὶν εκβεέεουοσιν᾽" ΓΙΓΝΟΝΤΩΑΩ͂Ι ὃξε ἕκαετοι 

τοιοῦτοι ὃι᾽ οἵαε ἂν καὶ τῆς τῆς ῥέωειν. Θ Ἁ ος. "γ Φ Ἁ ΄Ὥῳς 

Ἦ ὃεὲ αἰτία ἐστὶν τοῦ 

ἐκρεῖν τε ἐντεῦθεν καὶ εἰερεῖκν. πάντα τὰ ῥεύματα, ὅτι πυϑομένα 
.} 9, 9 χἋ ΄ χ δ Ἃ [ω 

οὔκ ἔχει οὔδε βάσιν τὸ ὕγρὸν τοῦτο. 

τι τ η6 Εκὸ ἃ ηρ. ΒΥ ῃ8 ἔοτοβ 
οὗ {π15 αἰώρα [Π8 νο]ᾳτηθ οἵ δῖ: δηὰ 
ἢυϊα τὰ Ταγύατοβ 18 ρούμι! ΠΥ βυγδγ- 
ἴὴσ ἴο 8δηα ἴτο {πκ ἃ φημ. 
ὙΥΆΘΩ {Π6 τλᾶϑ5 ΜΆΘΟΙ 15. ἄνω ΒΌΤΘΘΒ 
ἰοῦ ὕπ6 οθηὗλθ, 86 π]885 ὑμδῦ 18 
κάτω 15. ἸΘΟΘΒΒΑΙΡΠΥ ἀτίνθῃ ὑουγαταβ 
6 δχύγθιατυ : ὕμθη ὑπο Ἰούῦου 1. 108 
ΤΌΓ. Τ600118 ὑοναιαθ 0η6 οοηΐσο δηα 
ἔογ 65 ὑΠπ6 [ΟΥ̓ ΘΙ ὑοῦ 8 [Π8 ΟΡΡοΒΙΐΘ 
Θχυ θυ νυ. 

2, διαμπερὲς τετρημένον] Τδ- 
[δι 5 4 1615 ἔγοὴ 81] {Π6 οὐμο ἔγκοιλα, 
ποῦ ΟὨΪῪ ἴῃ 15 ἴ81 ουθδῦθυ τηϑρυίτιαβ, 
Ῥαὺ ἴῃ Ὀοίηρ ῬΙοσοοα τἰρῃῦ ὉΒΠτοῸρἢ 
Π6 οαυτῃ ἴβροῃ δῃα ἰοὸ ϑῃηα ; ὙΠΟ Θδ 8 

[Π6 τοϑῦ 8ῚΘ ΠΊΘΙΘΙΥ ἀΘΡΙΘΘΒΙΟΏΒ ΤΏΟΥΘ 
ΟΥ 1685 ἄθθορ. Τὴ6 ῬΈΥΒΙοΔΙ ὉΠΘΟΥΥ͂ 
οὐ {86 Ῥγδβοηῦ φῬϑῆβαρθ 18. 5006 
ΘΠΟΌΡΗ. Τοῦ 8 ΒΌΡΡΟΒΘ ἴὉΓ [86 
Β8|Κ6 οἵ ΟἸΘΑΥ 685. ὑμὰὺ ΤαχύαΙῸΒ 15. ἃ 
οἤαϑια Ῥἱθτοθα ἴτοτῃ ὑῃ6 πουύῃ ἴο {π6 
βου Ῥο]8 ; δῃα ἰοῦ τθ οομοθάθ 80 
ΤΟ ἤο ῬΟΡ]δ} τιβᾶσθ ἃ8 ὕο ο8}} ΟΠ 6 
ΠΟΙΙΒΌΠΘΥΘ, 580 ὕμ6 πουΐμοσα, ἄνω 
διὰ [ῃ6 ΟἾΒΕΙ κάτω. ΒῸΣ 680} οἵ 
[Π 6886 ΠΘΠΙΒΌΠΘΥΘΒ ὑπ6 οσηΐα οὗ ὑῃ6 
θα 15 ὑπ Ἰονγοοῦ ροϊμύ, ὑονδιαβ 

ΜΓ ΉΙΟΘΝ. 811 ὉΠπῖηρθ στανιίαίθ. Οαὖ οὗ 
ΤΑΥΆΙῸΒ ΓΘ] ἃ ΠΏ ΌΘΥ οἱἩ ΟΠ8Π} 618 
ἴῃ 811] ἀϊγϑούϊοηβ ὑτοῦρῃ [Π6 οϑυῃ, 
ΒΌΙΩΘ ΤΟΔΟΒΙῺΡ ἴο ὑπ6 βαγίαοθ, βοιὴβ 
ΒΟ ουυϑηθϑῃ ἐμτουρηῃοῦῦ ὉΠ 611 ὙΣΟ]6 
Ἰοηοῦμ, Νον {86 αἰώρα Ῥυϊδίηρσ ἊΡ 
δια ἄονῃ ΤΑΥΑΥΟΒ ΟΔΥΡΊ65 ἩΣ 10 41] 

Φ ἴω ἌἍ Ἀ ΄ 

αἰοορεῖται ὁ καὶ κυμαΐνει 

8 ἤυϊα {πᾶὺ 18 ὑπούοῖῃ ; δηᾷ ψ Π θα 

1ῦ ΤΌΒΠ65 πουηνγαχάβ, Ὁ [ΌΓοΘ5. ἐπ 6 
Ππαυα ἰηΐο ἴῃ οἤϑημπθὶθ οὗ {Π6 
ΠΟΥΡΏΘΥ ΠΘΙΊΒΡΏΘΙΘ ; ὕΠ6η τρίπτη- 
ἴὴρ βουαϊηνγατα 10 [115 [ποθ ἴῃ {88 
βοιύμουη. Τσβ {Π6 βύγϑαιῃ 15 νἱο- 
ἸΘη 1 1π10611686. ΤὨτοιρΡῊ 0ῃ 6 Ομ δηη6] 
Ὁ. 86 ἴογοβ οἵ ὑπ6 αἰώρα : Ὀπὺ ψΏΘη 
ΠΝ [ΌΤΟΘ 15. βρϑῃηῦ, 1ὺ οὔθ γγ5 {π6 Ἰὰνν 
οὗ ρσταν δου δηα τηδκοθ 1085 ὙΘΥ͂ 
Ὀδοκ ο Ταρίδιοβ δῦ ἃ ἰοῦ ἸἰἸονοὶ 
ὑΏϑη. ὉΠᾶὺ ΠΘΠοα 1ὖ δἰανίθα. Τί οδῃ 
ΠΟΥΘΥΘΙ ὩΘΥ͂ΘΙ Ῥδ 58 ὈΘγοΠα {Π6 σΘὨγ6, 
ΒΙΊΠ66. ὕπδῦ 15. [6 δβοϊαύθὶν Ἰονγοϑῦ 
Ῥοϊηῦ ἔχουσα ψ ϑίονου ἀϊσθοίζοῃ 10 15 8Ὁ- 
ῬΙΟΔΟΙΘα, πα Δ δβοθηῦ ΡΌτὰ 1Ὁ ψοῦ]α 
ὍΘ ΘΟΒΤΥΘΥῪ ἴο {6 ἴΌτΟ6 οὗ σγαν[δύϊοῃ. 

8. ὅπερ Ὅμηρος εἶπε] Πίαά 
Ψ11 14: οὗ νι 481. 

9. ὅτι πυθμένα οὐκ ἔχει!) ΤΠ6 
οϑ86 οἵ 088 αἰώρα 15 ἐῃδὺ ΤΠ616 15 τὸ 
Ὀούϊοτα οὐ ἰουπαδίϊομι οα  ῖομ {88 
Παῦϊα πλδβθ5 οδ τοϑὺ. 88 {π6186 8 
5011Ἃ Ῥ]δυϊουτη αὖ ὕπ οθηΐα οὗ {86 
Θατῦῃ, 016 ἤπ]α οα οἰὐμου β5:ᾶθ ψου]Ἱᾶ 
6.018 0 γ6 8η6 τϑιηϑ βία ΟΠ ΔΡΥ. 
ΟΥ̓ [15 Ῥαῦβαρθ ἃ ἀουδύξα])ν δοουγαῦα 
δίαίθσαθηῦ δια ἃ οουίϑίηϊν πηΐδῖν 
ΟΥ̓ ΠΟΙβΙὴ 15 τη Ὀγ Αὐ]ϑίου]β Μοίθογο- 
ἰοσίοα τι 1 8δδ᾽ 89 [0]]., οὔ τ 849" 
28. Ρ]αῖο᾽β ἀοοίχίηθ οὗ συδυδίϊοῃ, 
ὙΥΏ]ΟΝ 15 ἸΠΘΟΥΑ ΔΙ ΌΪΥ ΤΏΟΥΒ βο θη 1 ῆο 
8 Δηγ ῖηρ το Ὀ6 ουπᾷ ἴῃ ΑτἹϑ- 
ἴοὐ]6 οὐ ὑῃϑὺ ΒιὈ]Θοῦ, 15 ὙΘΥΥ͂ ΟἹ ΑΥΙ͂Υ 
Θχρουπαρά 1ὰ Τὠπαθις 63 ο---6 8 Ε. 
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ἄνω καὶ κάτω, καὶ ὁ ἀὴρ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ περὶ αὐτὸ ταὐτὸν 

ποιεῖ: ξυνέπεται τὰρ αὐτῷ καὶ ὅταν εἰς τὸ ἐπέκεινα τῆς τῆς 

ὁρχήςῃ καὶ ὅταν εἷς τὸ ἐπὶ τάδε, καὶ ὥσπερ τῶν ἀναπνεόντων 

ἀεὶ ἐκπνεῖ τε καὶ ἀναπνεῖ ῥέον τὸ πνεῦμα, οὕτω καὶ ἐκεῖ 

Ξυναιωρούχκενον τῷ ὑγρῷ τὸ πνεῦμα ϑεινούς τινας ἀνέμους 
καὶ ἀμηχάνους παρέχεται καὶ εἰςιὸν καὶ ἐξιόν. ὅταν τε οὖν 

ὑποχωρήςῃ τὸ ὕδωρ εἰς τὸν τόπον τὸν δὴ κάτω καλούμενον, 
[τοῖς] κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ ῥεύματα διὰ τῆς τῆς εἰερεῖ τε καὶ πληροῖ 
αὐτὰ ὥσπερ οἱ ἐπαντλοῦντες: ὅταν τε αὖ ἐκεῖθεν μὲν ἀπολίπῃ 

δεῦρο δὲ ὁρμήςη, τὰ ἐνϑάδε πληροῖ αὖϑια, τὰ δὲ πληρωθέντα 

ῥεῖ διὰ τῶν ὀχετῶν καὶ διὰ τῆς τῆς, καὶ εἰς τοὺς τόπους ἕκαστα 
ἀφικνούμενα, εἷς οὖς ἑκάστους ὁδοποιεῖται, Θαλάττας τε καὶ 

λίμνας καὶ ποταμοὺς καὶ κρήνας ποιεῖ: ἐντεῦθεν δὲ πάλιν 

ὀυόχκενα κατὰ τῆς τῆς, τὰ μὲν μακροτέρους τόπους περιελϑθόντα 
καὶ πλείους, τὰ δὲ ἐλάττους καὶ βραχυτέρους, πάλιν εἰς τὸν 

Τάρταρον ἐμβάλλει, τὰ μὲν πολὺ κατωτέρω ἢ ἐπηντλεῖτο, τὰ 

δὲ ὀλίγον: πάντα δὲ ὑποκάτω εἰερεῖ τῆς ἐκροῆς. καὶ ἔνια «κιὲν 

Ὅγ ΡΙ]δαΐο ; ὑποὰρῃ Η. οβιηιαύ α6- 
ἔθη 8. 10, ὑπδηβιϑιησ ἦἀδθ Ζὰὰ 16 Ώ6ῃ 
ϑσόιηθη Οδμὄγθηαθ.᾽ Μϑάν!ρβ εἰσ- 

6. ὅταν τε οὖν ὑποχωρήςμ] 
Μϑην Θαϊ 108, ᾿πο] πάη Ζ. δηα δὕ,, 
ἢδγα ὁρμῆσαν ἴον οὖν : Ὀαὺ 5ἴποθ 1ὖ 
15. δβϑοηῦ ἔτὸ πὰ ᾧπ6 Ῥοϑὺ τη885. 1 δύθ 
οτηϊυρα 1. 

7. τὸν δὴ κάτω καλούμενον] 
Ῥ]αῖο οοπδιάθυβ [ῃ6 ΘΧΡΥΘΑΒΙΟΙ 1Π- 
οοΙΤΘοῦ, ἃ5 15 ἰηδϊ᾽οαίθα Ὀγ δή. Οἔ 
ΤύηναοιιΒ 65 οα φύσει γὰρ δή τινας 
τόπους δύο εἶναι διειληφότας διχῇ 
τὸ πᾶν ἐναντίους, τὸν μὲν κάτω, πρὸς 
ὃν φέρεται πάνθ᾽ ὅσα τινὰ σώματος 
ὄγκον ἔχει, τὸν δὲ ἄνω, πρὸς ὃν 
ἀκουσίως ἔρχεται πᾶν, οὐκ ὀρθὸν 
οὐδαμῇ νομίζειν. ἘἙἘῸΤ ϑβοΙῃηθ ΥΘΙῪ 
ΟΟΤΙΟΒ. ΤΣ ΘΒΟΠΙρ ΟὉ ὕπ6 ΟΥΠΘΙ 5148 
566 Αγ δίοι]β ἀφ οαθῖο τὶ 11 9840 6 
101], 

8. [τοῖς] κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ ῥεύματα] 
1 Ὁ6 ταχὺ 15 Βουῃα γ)χὲ τησϑὺ ἔγσϑῃ8- 
Ἰαύα “1ὖ (τὸ ὕδωρ) ἥοννβ ᾿πὔο 086 ρῬᾶυύβ 
δοῦν [ῃἢοϑθ βἰγθαηβ᾽ ; Ὁ}]6 85 ἢ 

Ργοῖ. θάαθβ μα ἰαῖκο τοῖς 88 8. 1ῃ- 
βὐγατ θη] αδύϊννα,  ΏΙΟΝ 15 ΒΔΤΑΙΪΥ 
ῬΙΟΌΔΌΙ6. αὖ ΟἸΓΠΟΥ 8 Ὺ {Π6 ῬΏΤΘβ8 
15. ἃ ΒΙΠΡΈΠΘΙΥ δ Κατα οὴ6 δα ο8ῃ 
ΒΟΔΤΟΘΙν, Ε ὈΏΙΏΚ, πᾶν θη τυ ίθη 

φρεῖ, Υ 1 οθδηΖ δάορίβ, ἰθᾶνϑβ [6 
βθηΐθηοθ 88 ΟἸΌΤΩΒΥ 85 βϑίοτ, Ὑγγύ- 
ΓΘ 8 ἢ τοβ τότε Ὁ τοῖς, ψ ΒΪΟΝ 
ΙΏ8Υ δδ6 τἱὶρῦ: Αϑὺ Ὀγϑοκοίβ τοῖς. 
Μιυ. Οορ6 ἰχϑηβίδίθβ “1ὖ ἥονγβ ὑΒΤΟΌΡῈ 
6 δαυῦῃ ἴο ὕμθ ῃϑρῃ οι βοοα οἵ 
ὑῃποβθ βἰγθδιηβ δηα {115 ὑῇθιῃ, 858 1ὖ 
γγογ ὈΥ ἃ Ῥᾷμπιρ., Βαῦ ΒΌΓΕΙν διὰ 
τῆς γῆς ἀΘΒΟΥΙΌ65 {Π86 ῬΥΌρΡΊα55 οἱ [86 
ναῖον δἰϊον Ὁ δὰ θηίοοα {πὸ 
Ομδηη 615: 1 σου] Ὅ6. 8 βΕσ8ηρθ 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ 0 ΔΡΌΪΥ ὕο 105 ΒΕΤΟΊῚΠΡ ὍΡ 
8η4 ἀονγη. ΤΑΙ ΘΙΌΒ, 

10. τὰ ἐνθάδε] 1.6. 0ῃ6 Υἱν β ἴῃ 
ΟἹ ΠΘΙΛΙΒΡμοΡο. δα 81΄᾽6 τορατα θα 
δ5 Πνὴρ ἴῃ. [Π6 “ΡΘΗ ᾽ ὨΘΙΔΊΒΡΠΘΙΘ: 
8η 850 5814 ῃ6 Ῥυυπαρογθδηβ, οἵ 
Αὐ᾽βίου]θ (6 οαοίο 3850 21. Αὐἱβίοι]β 
ἨΙΤΏ561} 5814 Οὐ ἈΘΙΔΊΒΡΠΘΙ 6 τγὰβ {Π6 
Ἰονοῦ ; ὑο Ρίαϊο οὗ οοῦγϑθα {86 α18- 
ὉΠ Οὕ1Ο. 15 ΤΩ ΘΘΏΤΏΡΊΘΒΒ, 

16. ἐπηντλεῖτο] 1.6. σού ραχηροα 
Ἰηῦο 6 ΟΠΘΏΏΘΙΒ : 1ὖ 15. ὭΘΘαΪΘΒΒ. ἴο 
γεδα ἐξηντλεῖτο ψιῖ Ἡοϊπαοτί. 

10 
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δ ΕἸ ΄Ἄ. μα. Ζ 9; » Ἁ Ἃ ς "Ἀ 7 Φ᾽ 

καταντικρυ Η ΕΙΟρει ΕΞΕΠΕΟΕΝ, ΕΝ] α ὃὲ Κατα Τὸ αὐτὸ χερός’ εςτιὶ 

δὲ ἃ παντάπαοιν κύκλῳ περιελθόντα, ἢ ἅπαξ 
περιελιχϑέντα περὶ τὴν ΓῊΝ ὥςπερ οἱ ὄφεις. 

7 ΄ 7 Φ Δ 

κάτω καθέντα πάλιν ἐμβάλλει. 

5 Μέχρι τοῦ χιεοου καθιέναι, πέρα ὃ᾽ οὔ’ 

ἢ καὶ πλεονάκις 
Φ ἉᾺ ἉᾺ 

εἰς τὸ ϑυνατὸν 

ἐστιν ἑκατέρωςε 

ἄναντες γὰρ πρόςω 
ὀυνατὸν ὃέ 

ἀμκφοτέροια τοῖς ῥεύμαςσι τὸ ἑκατέρωθεν γίγνεται "λέροα. 

Χι|. 
παντοθαπὰ ῥεύματά ἐςτι" 

κ 1. καταντικρὺ Ἧ εἰςρεῖ 1.6. 
καταντικρὺ τῆς χώρας ἣ εἰσρεῖ. 
ΤῊ15 βθθὴθβ ἴο τχθϑὴ ὑπμδὺ ἃ ϑ.1 88 πηι 
ΜΏ10 ἰσϑαθα [οὐ ἴοι ΤΑΙ ΓΟΒ, 
ΒΘΥ 1. 81) ΘαβύΘΥΥ αἸτθοίϊοη, την, ὈΥ͂ 
ἃ οἰγοαϊ οὗ ὕμ6 φαγίῃ, τϑιθηΐον 1ὖ ΟἹ 
{π6 σγϑϑύθοσῃ 586. Αὐϊβίου θβ ὙΘΥΒΊΟΙ, 
οὗ {πῖ5 (Δ εοίεοοτοϊοσίοω 8568 9) 15 τὰ δὲ 
καταντικρὺ τῇ θέσει τῆς ἐκροῆς, 
οἷον εἰ ῥεῖν ἤρξαντο κάτωθεν, ἄνωθεν 
ἐκβάλλειν. ΤΙΒ 15 ἸΒΊ11Υ τοραγαβα 
85. ὃι ταϊδϑύα θιηθηῦ οα Αὐϊβύου θ᾽ β ραχῦ : 
Ὀυὺ Ἡ. ϑομιαύ (Κγύ. οηνηι. τὶ 107 
011.) ΤΠΟΘΏΙΟΥΒΙΥ Ομ ἀθαυοῦγβ ὅο Τ- 
ὁοοῖϊΘ τὸ Μιὰ ῬΙαίοβ σψοσᾶβ. Ἦδ 
ἴαυβ βύχσϑθβ οἡ πε ἴδοὺῦ ὑπδὺ Αυὐἱβύου!θ 
β58 08, ποῦ ἄνω δηᾷ κάτω, Ῥαῦ ἄνωθεν 
δια κάτωθεν: δια πὸ οχρ]δίηβ 1 
[88. Α ΥΡΘΙ ΙΩΔΥ͂ Ιθθ6 ἴγοόϊὴ ΤᾺ7- 
[δῸ5 ἴῃ ὑπ βουῦμϑιμι ΘΙ ΒΡΠΘΥΙΘ, 
δια ἴῃ {π6 οουτ88 οὗ 15 ϑΠΟΘΥΙΠΡΒ 
Ῥᾶ85 ἰηΐο ὅπ πουύθοιη, ΠμΔΠΥ ἀ15- 
Οματρίηρ ἰΐβοι τοῦο ὑπ 6 ν ΥῪ Οθαΐγ8 
οἵ Ταγίδτοβ. ΤῊ 816. τἰδῖπρ 1 [6 
ΒΟ η ΘΙ ΒΡ (κάτωθεν) 1ὖ 
Θηὐο5 ΤΑΥίδΓΟΒ ΤΤΟτὴ [6 8146 οἵ {Π6 
πουύμοση (ἄνωθεν) ; πὸ βίῃοθ 1 ἀ15- 
ΟΠδΥροΒ [8611 δ ὑη6 οδθηΐτθ, 10Ὺ΄ 85 
ποῦ νἱοΙαίοα {π6 δ μέχρι τοῦ μέσου 
καθιέναι, πέρα δ᾽ οὔ ΤΊ] στϑὰκ 
Ῥοϊμῦ ἴῃ 6 ΘΧ Ιδη δὕο1. ΒΘΘῚΒ ὕο Τη6 
1815. Ὕθῃ 6 βύγθδῃ Ὧδϑ8 ΟἿΟΒ8 
Τοδορμῃθα ὕπ6 που ΘΓ ὨΘΙΏΊΒΡΏΘΙΘ, 1 
15 Β Ὀ]θοῦ ὕο Ῥυθοῖβοὶν 006. βϑ1ὴ6. ἸαΥΒ 
ΟΥ ρστανιδῦϊοη ἃ5. 086 τῖνοβ οἵὗἨ ἁ {πϑὺ 
ἩΘΙΙΒΌΠΘΙΘ ; 8η6 Π6 16 15. ὩῸ ΤΘδΒΟῊ 
ὙΓὮΣ 1Ὁ Βῃου]α 6 οοι}6116α ἴο ἀθβοθμα 
ἴο {μ8 ὙΘΥΥ͂ οθηΐ ΘΗΥ͂ το Τ6 ἰῆϑη 

ἃ ϑγθδη ΜΏΪΟΝ 885 ΥἼΒΘὴ ἴῃ {8 

Τὰ μὲν οὖν ὁοὴ ἄλλα πολλά τε καὶ μεγάλα καὶ 

τυγχάνει δ᾽ ἄρα ὄντα ἐν τούτοις 

ΠΟΥΓΒΘΥῺ ὨΘΙΛΊΒΡΏΘΥΘ ; γοῦ, 11 1ῦ ἀο68 
ποῦ, 1ῦ ὯΔ8 ραββθθα Ὀθγομα [ἢ 8 σϑηΐ, 
ΤΟ]αύνοὶν ἴο 105 βοῦσοθ. οι ]α 
ΤΏΘΟΥΥ ἴἷῃ ἴδοῦ Ὀγθαϊτθ ἀονγ, ὉΏ]ΘΒ5 
γγ8 ὁ8η. πηδεογβίδη ἃ [Π6 ψοράβ μέχρι 
τοῦ μέσου, πέρα δ᾽ οὐ τοϊαἰίνεῖν ἰο 
τη6 αἰχθούίοη οἵ [η6 βίγσθδιη δἰϑι 1 
885 οὔθ Ῥδσᾷῃ 15 ἀονγα δια ΘΟΌΪΒ6, 
Ἰγγοϑρθοίῖνα οἱ 105 Ῥοϊηῦ οἵ 5506. 
ῬοΥῆδρθ, δούονοῦ, ῬΙαΐο δὰ ποὺ 
πουρηῦ οὗ {Π6 οδϑα οἵ ἃ ΤἼΥΘΙ Ῥ888- 
Ἰηρ ΤΌΤ ΟἿ86 ὨΘΙΏΙΒΡΉΘΙΘ ἴο 8ϑη μου 
116 οὐ ὑπ6 βαχίδοθ οὗ [ῃ6 θαυ: 
ΟἹ, 85 δχϑοῦ βοίθῃοθ 15 ΠϑΡαΪΥ ἴοὸ 6 
αχρθοίθα 10 ἃ τσ, ὑὯθ ΥἸνΘΥθ ΤΩΔΥ͂ 
Ὀ6 Ῥυοβιριίοα ἔροτὴ οὐοβϑίηρ ὑΠ6 Ρ]Δη 6 
ὙΏ1ΟῈ αἰνιαθθ ὑπ6 ὕσγο ΠΟΘΙ ΒΡΌΠΘΥΘΒ. 
Αὐ᾽βύοι 5 ῬδιΆΡ γδθθ βουπᾶβ Π18 8 
τοργοαπούϊοῃ οὗ ὑπ6 ῬΙδίομιο ῥᾶββαᾶθα 
ὈῬᾶβθα οἱ. 81 ρου θοῦ τϑοο]]θοο οὗ 
10. ΤῊ πούϊοῃ, δητουίϑι "θα ὈΥ̓͂ ΒΟΙΏ6, 
με} καταντικρὺ ἢ) εἰσρεῖ ταδϑῃ ὑμαῦ 
[πΠ6 βδύγθδη οἡ αἰβομδυρίηρ [10856]} 
ΟΥ̓ΌΒΒΘ5. ΤΑΥΓΘΤῸΒ 8 ΘΙΏΊΘΥΡΘΒ. 05. {ῃ6 
ΟΡΡροβιίβ 5146 18 ΘΒ ΘαΙΥ ἀπίθηϑ]8. 
ΘΟΠΔηΖ, ἀρδίτιδῦ 811 1η58., 85 ἐξέπεσεν 
εἰσρεῖ, 

4. καϑθέντα] ΤῊ15 σγογα ΘΟΙΏ68 ἴο 
θ86 φυϑούιοαν τηὐγϑηβιύϊνα βιγ 6 υ]ν 
ἴο ἐμβάλλει: [μ6 Τἶνοι 15. οοποοϊνϑα 
85. 8 ῬΟΜΟΙ ΨΏΙΟΝ Ῥοῦτβ ἀονῃ δηᾶ 
ἀἰβομδυρεβ 15. σπαίθυβ. καθίημι 15 
ΒΙΙΛΠΠΘΡΙΥ π866. οἵ ἃ ψΙΠα, 85 γ7ἷᾶα 868 
ἴῃ Αὐἱβύορμδπθα Κηΐρ]ίθ 480 ἔξειμι 
γάρ σοι λαμπρὸς ἤδη καὶ μέγας 
καθιείς. 

ὅ. ἄναντες γὰρ πρόςω] 58ο Ἠεϊη- 
ἀογέ ἴον πρός. ἄΖ. διὰ 5. ομοῦ 
τροσ οω. 
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τοῖα πολλοῖς τέτταρ᾽ ἄττα ῥεύματα, ὧν τὸ μὲν λκέγιετον καὶ 

ἐξωτάτω ῥέον [περὶ] κύκλῳ ὁ καλούμενος Ὠκεανός ἐξςτιν, 
τούτου δὲ καταντικρὺ καὶ ἐναντίωα ῥέων ᾿Αχέρων, ὃς δι᾽ 

ἐρήμων τε τόπων ῥεῖ ἄλλων καὶ δὴ καὶ ὑπὸ γῆν ῥέων εἰς 
Τὴν λίχανην ἀφικνεῖται τὴν ᾿Ἀχερουσιάδα, οἵ αἱ τῶν τετελευτη- 

κότων ψυχαὶ τῶν πολλῶν ἀφικνοῦνται καί τινας εἰμαραένους 
ι: ΄ 

χρόνους μείναςαι, αἱ μὲν μακροτέρους, αἱ δὲ βραχυτέρους, 
Φ Η͂ ᾽ Ὰ “Ὁ ΧΑ [4 Ζ ᾺἋ πάλιν ἐκπέμπονται εἷς τὰὲὰ τῶν Ζώῴων τσγενέςεισο. τρίτοα δὲ 

Ἀ 2 δ “ 9 “Ἂ 

ποταλλὸς τούτων κατὰ κέςον ἐκβάλλει. καὶ ἐγγὺς τῆς ἐκβολῆς 
“ δ. τὴ ΝΥ [4 

εἰσπίπτει εἷς τόπον μέγαν πυρὶ πολλῷ καιόλχενον, καὶ λίχανην 
ποιεῖ κχκείχσχυ τῆς παρ᾽ ἡμῖν θαλάττης, Ζέουσαν ὕδατος καὶ 

[ωῚ [ων ΜᾺ Ἃ ἣν 7 

πηλοῦ: ἐντεῦθεν δὲ χωρεῖ κύκλῳ ϑθολερὸςσ καὶ πηλώϑης, 
περιελιττόλχενος δὲ [τῇ ΓτῊ] ἄλλοσέ τε ἀφικνεῖται καὶ παρ᾽ 
ἔεχατα τῆς ᾿Αχερουσιάδος λίλνης, οὐ οσυλχχαιγνύμενος 

»“, Φ 7 

περιελιχϑεὶς δὲ πολλάκις ὑπὸ τῆς ἐμβάλλει 
τῷ ὕδατι: 

κατοοστέρω τοῦ 

Ταρτάρου: οὗτος δ᾽ ἐοτὶν ὃν ἐπονομάζουσιν Γ͵υριφλεγέθοντα, 

1, τέτταρ᾽ ἄττα ῥεύματα] ἨοτλοΙ 
Οάγδόθοῃ Χ δ11, 

νῆα μὲν αὐτοῦ κέλσαι ἐπ᾽ ᾿Ωκεανῷ βαθυ- 
δίνῃ, 

αὐτὸς δ᾽ εἰς ᾿Αίδεω ἰέναι δόμον εὐρώεντα" 
ἔνθα μὲν εἰς ᾿Αχέροντα Πυριφλεγέθων τε 

ῥέουσιν 
Κωκυτός θ᾽, ὃς δὴ Στυγὸς ὕδατός ἐστιν 

ἀπορρώξ. 

2. [περὶ] κύκλῳ] ΤῊ 8 ΟΠ]Υ͂ Ῥᾶβδδρθ 
οἷθα 1ῃὴ αδίθμοθ οἵ {Π15 ῬΏγαβθ 15 
Ῥ]αΐαγο ἐρωτικὸς Χ ὅ, ΠΕΥγ6 ΙΔ οὐΒ 
βαϊοι. 85 περικύκλῳ, ΤῺ ἸΔΌῈΣ 
ἴθ ὑ88 τϑϑαάϊηρ' οὗ μ6 Ῥϑϑὺ 185. Π6ΥῸ : 
Ῥυῦ Ἡδπαονῖ 150 ἀθημουηοθθ 1Ὁ 88 
“ἸΔΟΠΒΕΧῚ 511116,᾽7 Βα] Θατ 8. ΤΟ ΙΟΥ- 
Θὴ06 ἴο Παῦβθ 964 ἘἙ 18 ἰοΐβ!!ν 
ἱρρθοναηῦ. Ἡοιποχῇ ῬΓοΟροβθδ πέριξ, 
Ἡδυτήϑηῃ Π88 πέρι, δΔάνευ.181: Ῥα 
10 ΒΒθῖῺ 8 ῬΥΟ ΔΌ]6 ὑπδῦ ἐπ6 σγοτα 88 
οὔδρῦ 1 ἔτοσῃ [ἢ 8 ΤῃΔΥΡΊΏ. 

ὅ. αἱ τῶν τετελευτηκότων]Ὁ 
Οἐ 114 Α. 

9. ἐκβάλλει] “βθιθβ ἴον. Ἷ}Ὼη 
106 Ῥαβϑᾶρα οἵ Αὐϑύοῦ]β δἰγθϑαῦ 
αυοίβα ἐκβάλλειν Ἠδ5 π6 ορροβῖίθ 
Β56η86, “ ἀΙΒοΠδΙσοθ 1561 . 1Ὁ 15. ἴῃ 
ἴδοῦ ϑαπίνιθηῦ ἴοὸ ἐμβάλλει ἴῃ 
Ρ]αἰοβ δοοοῦηΐ. Ασίβῦοιθ [Ὁ]]ονγ5 

[88 ΟΥ̓Δ ἀβᾶρθ, ὑγμοσθαβ Ρ]δΐο 
85 Τογυτηθα 15 οοιηρουσηᾶδ ο Αἰ ὨΪβ 
Ῥεθβθηῦ ἀθβουι 8. 

11. Ζέουςαν ὕδατος καὶ πηλοῦ] 
“ῬΟΙ]Π]ηρ ψΊἢ τγϑῦθι δ τηπα. ΤῊΘ 
σοηϊῦν 15. 1οΟ]η6α τ] [ἢ νου 88 
αἀββουιθΊηρ {Π6 τηϑίθυ]8] : οἷ, Αηλοῖ. 
Ρίανια. τν 89 

καὶ πεδία ζείοντα πολυσπερέων ᾿Αγαρηνῶν. 

18. περιελιττόμενος δὲ [τῇ ΓΗ] 
Οὐ {πὸ ἴχταθ ψγιῦοΥΒ πὸ ποῖα {18 
Ῥδβθᾶρθ, ἰορδθιβ, Τηθοάογοῖ, δηά 
ἘΠΒΘ ΙΒ, Τῇ γῇ 15 ἰουμᾷ ἴῃ ὑμ6 γοὺ 
8]ΟΗ 6: 06 ὑγουᾶβ 8.6, Πούγουοῦ, 1 811 
[8 Ιη88. ΤΠη6 οδ]θοϊίοῃ ἰο ἐῃθηη 15 
1ῃηὺ 8 7ὺ βϑθὴ ἴο τῇᾶῖκθ ῬῬυτῖ- 
ῬΒΙοσοῦμοιυ. ἢονγ οἡ {π6 βυχΐδοθ οἵ 
[ῃ8 φαυῦῃ, ψ Έ]ΟΙ, ΘοΒυᾶν πούνηῃ- 
Βίδη ἀϊηρ, ὁδηηοῦ θ6 8Π]Πονγοᾶ. 85:[411- 
Ὀδύτη. τοίη τῇ ὙγὙῇ; δι δχρ]ϑί 8 
Ὁπῶῦὺ ῬΥΥΙΡΒ]Θρϑίπου δμοίγοϊθθ [86 
ΘΑ Ὀθηθαίῃ 105 βαυσίδοθ. Βα ἐπ ῖ5 
ΒΘΘΙῺΒ ΒΟΔΥΟΘΙΥ ἃ ἩδίαχαΙ] Το ΡΡγυοίδ- 
ἴοι : διὰ 1 να ὑπουρσθῦ 10 Ῥούξου 
[9 Ὀγδοκοῦ {16 τψουᾶβ, ψῃο {[ῃ6 
Ζύγϊοἢ βαϊῦουβ ΘΧΡΌΏρΟ, 

1ὅ. κατοοτέρο τοῦ Ταρτάρου 
“ΤἸηΐο ἃ ἰονγον ἀδθρίῃ οἵ Ταγίαγοϑβ " 

| 

[5 
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οὗ καὶ οἱ ῥύακες ἀποσπάσματα ἀναφυςῶειν ὅπη ἂν τύχωει τῆς 
γῆς. τούτου δὲ αὖ καταντικρὺ ὁ τέταρτος ἐκπίπτει εἰς Τόπον 

πρῶτον ὃεινόν τε καὶ ἄγριον, ὡς λέγεται, χρῶμα ὃ᾽ ἔχοντα 
5 Ἂ Θ μ᾿. ὃν 2 ΄ ΄ Ἀ Ἃ ὅλον οἷον ὁ κυανός, ὃν δὴ ἐπονομάζΖουει (τύτιον, καὶ Τὴν 
λίχνην, ἣν ποιεῖ ὁ ποταμὸς ἐμβάλλων, ζτύγα- ὁ δ᾽ ἐμπεςὼν 
ἐνταῦθα καὶ δεινὰς δυνάμεια λαβὼν ἐν τῷ ὕδατι, δὺς κατὰ τῆς 

γῆς, περιελιττόμκενος χωρεῖ ἐναντίος τῷ Γυριφλεγέθοντι καὶ 
2 Ἷ δὰ Φ [ω . Υ͂ 7 Φ . ’ἤ Ἂ ΣΧ, Ὁ. Ἃ 

ἁπαντῇᾷ ἐν τῇ ᾿Ἀχερουσιάδι λανη ἐξ ἐναντίας" καὶ οὐδὲ τὸ 

τούτου ὕδωρ οὐθενὶ μίγνυται, ἀλλὰ καὶ οὗτος κύκλῳ περιελοὼν 
ἐμβάλλει εἰς τὸν Τάρταρον ἐναντίος τῷ Γυριφλεγέθοντι: ὄνομα 
δὲ τούτῳ ἐςτίν, ὧς οἱ ποιηταὶ λέγουσιν, Κωκυτός. ἐς 

.Χ]]. Τούτων δὲ οὕτως πεφυκότων, ἐπειδὰν ἀφίκωνται οἱ 

τετελευτηκότες εἰς τὸν τόπον οἱ ὁ δαίκων ἕκαστον κομίζει, 

πρῶτον μὲν θιεθικάςαντο οἵ τε καλῶς καὶ δείως βιώσςσαντες καὶ 
Φ ͵ Ν [4] "Ὁ 9. [4 ’ἤ’ ’ Ά οἱ μή. καὶ οἵ μὲν ἂν ϑόξωςει κχκέσςοϑα βεβιοοκέναι, πορευθέντες 

ἐπὶ τὸν ᾿Αχέροντα, ἀναβάντες ἃ δὴ αὐτοῖς ὀχήλκατά ἐςτιν, ἐπὶ 

τούτων ἀφικνοῦνται εἰς τὴν λίμνην, καὶ ἐκεῖ οἰκοῦθοΐ τε καὶ 
Υ͂ ΄Ὰ 9 4 Ω͂ [4 κ᾿ ᾿’ 74 

καθαιρόλλχενοι τῶν τε ἀδικηαλάτων ὁιδόντες δίκας ἀπολύονται, εἶ 

τίς τι ἠδίκηκεν, τῶν τε εὐεργεοειὼν τιμκὰς φέρονται κατὰ τὴν 
ς “ Θ, 6ι φΦ 5 7 Φ ΄ 9; Ἁ Ὰ 7 

ἀξίαν ἕκαστος: οἵ δ᾽ ἂν ϑόξουοειν ἀνιάτοος ἔἐχεὶν ὃιὰ τὰ λἀικεγέθη 

δ. ἣν ποιεῖ ὁ ποταμός] ἣν [8 
αἰρϑοιῦ ΠΡῸπι πχοϑῦ Πη185. Ὀαὺ 15 ΤἸΡΉΌΙΥ 
αἀᾶαοα ἴτοια ΤΠπϑοάοτοῦ δηα οδρίϑὶῃ 
τηϑ8. Ὁ Ποιηδουῖ, ΣΟ ΟΘΟΙΏΡΘΙῸΒ 
Ταιθ Θ88 α, Τὴ6 οομδίχποιοη 18 
1ηθ6α [Ἀ1η11181'" ΘΠΟΠΡΉ. 

(τύγα] ῬΡΙαίοβ οοποθρύϊομ. οἵ δύυχ 
85 8. [Κα ἀἸἜἔ2ογθ ἴροτα ὑμδὺ οἵ 86 οἱ ἀοὺ 
Δαν Που 168: οἱ, Ἡρριοα Τλθοσογῖα 
786 [0]]. ψοτα ΙΧ 15. ἃ ΕἾνΟῚ, ἃ 
Ὀγδπομ (κέρας) οὗ ΟΚοδο8 ; δα ἩΟΙΆΘΥ 
..1. τοϑῖκοθ ἸΚοκγύοβ ἃ Ὀυϑῃοῇ οὗ ΞύΥΧ. 

8. ἀπαντᾷ ἐν τῇ ᾿Ἀχερουσιάδι 
λίχανη] ΤῊΘ οομνο]αῦοηβ οὗἨ ᾧμιθ86 
ΟΣ ΤΙΥΘΙΒ 816 ἃ 0016 Ῥουρ]χῖηρ, 
ΤΉΘΥ ἴβθτιθ ἴσοιη ΤΡ αΙῸΒ Οἡ [01 
αἸΠοροηῦ 51468: ΟΚθδηοβ ΘΙΔΘ ΡῈ 8. ἴο 
{π86 βαϊίδοθο δη δῃηοοιηραβθθθ {ἢ 68 
ΏΟ]6 οαυΐῃ ; οἵ 15 γούσσῃ ἴο 

Τανίαοθ 86 ἰο]ϊὰ πούῃϊηρ, 
ΑΟΒΘγοη, ᾿ἰδϑαϊησ ἴγοση ὑη6 Τρροβιίθ 
5146, ἥοτνγβ ἴῃ [ῃΠ8 σοῃίγαυΎ αἸΤθού!οη, 
ῬΑΥΥ οἱ ὑπ βυτίδοθ, ῬΡῸ]ν Ῥθηθαύῃ 
[Π6 δῶν ; ἃμᾷ Ὀδίοσα ὑϑ- θη ουῖπρ 

ΤΥ ΑΤΟΒ ἔου8. ὕη6 ΔΟΒΟΙΒΙδ. 1816. 
ῬγΡΒ]οσούμομ, τἰθῖηρσ ΠΑ] αΥ Ὀ6- 
ὕνθθῃ ᾧπ6 ὕνψο [ὉΥΠ161, πού [8 [τΌΤη 
105 ΒΟΌΧΟΘ ΤΌΥΒ ᾧῃ6 ῬΟΙΠπρ ΔΚ, 
διηα αἰδου ΤΏΘΗΥ͂ Ια ηρΒ Βἰσῦθ Ο.6 
ΘΠα οὗ ὑῆὴ8 Αομογαβιϑη 014 κ6 ὈΘΟΥΘ 
ῬΙΘπρίηρ πο ὑπ6 Ῥτγοϊουηἀοϑῦ ἄθθρϑ 
οὗ Ταγΐαυοβ. [8 ΘΟΌΤΒΘ 15. ΘΕΘΤΘΙΥ 
Βα θη θδη. Κοϊςγύοθ, ἤον]ηρ 1 
6 ορροβιΐθ αἱ τθούϊοῃ, δβοθηαβ ἤο 0Π6 
Βα ίδοο, μοσθ 10 βργθδαβ πο ὑμ6 
δ γοΊδη 18 Κὸ ; ἴπθη ἀϊνίηρ ηΐο {6 
ρα, 1Ὁ τόρ θα [η6 ΟΠ ΘΡ τ βΊ 8. 186 
ἤοὰ ὑμθ σομ ΥΔΥῪ 5116 ἰὸ ῬῬυτϊ- 
ῬΒΙοσοίμοι ; δα τηδκίηρ δηούῃ ον 
ΟἸγοι οηΐοβ ΤΑΥΑΥῸΒ. ΟΡΡοβΒΙΐΘ ἴο 
μδὺ τῖνο. δύγυχ, 1Ὁ 11] θὰ πούϊοθα, 
15. οἡ {86 φαυύῃ 5 βαγίδοθ, ἤθυθαθ ὑΠ6 
οὔμοὺ ὕνγο 18Κ65 86 ΒᾺ Οὐ υΔΘ8ῃ. 

18. ὁ δαίμων] Οἵ 107 Ρ. 
16. ἀναβάντεσ] “ σοίπρ οἡ Ῥοδιὰ 

γ655615 ΨΨΏΙΘΉ, 10 15 8814 (δή), ἃ΄᾽6 Ῥῖο- 
γψιαρα ἴον ὉΠ 6.᾽ 

20. ἀνιάτως ἔχειν] ΤἼη686 1η- 

18) 
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τῶν ἁμαρτημάτων, ἢ ἱεροουλίαα πολλὰς καὶ μεγάλας ἢ φόνους 
., 4 ἣν ῃ Ἂ μ: 4 κλ 74 Θ΄ 

ἀδίκους καὶ παρανόμους πολλοὺς ἐξειργασμένοι, Η ἄλλα ὅςα 

τοιαῦτα τυγχάνει ὄντα, τούτους δὲ ἡἧ προςήκουςα «μοῖρα ῥίπτει 
Φ Ἃ Ὰ δ᾽ 97 Φ . .4. ΩΝ Ξ.᾿ .ἤᾷ 

εἰς τὸν Τάρταρον, ὅθεν οὔποτε ἐκβαίνουσιν. οἱ ΑΝ ἰάσιχλα 

κέν, μεγάλα δὲ δόξωςοιν ἡμιαρτηκέναι ἁμκαρτήματα, οἷον πρὸς 

πατέρα ἢ μητέρα ὑπ᾽ ὀργῆς βίαιόν τι πράξαντεοσ, καὶ χχεταχκέλον 
αὐτοῖς τὸν ἄλλον βίον βιῶςιν, ἢ ἀνδροφόνοι τοιούτῳ τινὶ 
ἄλλῳ τρόπῳ τένωνται, τούτους δὲ ἐμπεσεῖν μὲν εἷς τὸν 
Τάρταρον ἀνάγκη, ἐμπεοόντας δὲ αὐτοὺς καὶ ἐνιαυτὸν ἐκεῖ 
γενομένους ἐκβάλλει τὸ κῦμα, τοὺς μὲν ἀνδροφόνους κατὰ 

Ἂ ͵ ἌἍ Ν ’ Ἂν 4 ΝῊ ἊἋ 

τὸν Κωκυτόν, τοὺς δὲ πατραλοίας καὶ μητραλοίας κατὰ τὸν 
ΓΙυριφλεγέθοντα: ἐπειδὰν δὲ φερόλικενοι Γένωνται κατὰ τὴν 
λίλανην τὴν ᾿Ἀχερουςσιάδα, ἐνταῦθα βοῶεί τε καὶ καλοῦειν, οἱ 

ΟἸΔΡ165 ΤΟΥ 6 οαϑὺ τηὔο ΓΤ αγίδγοϑ, πού 
1ὴη τοὺ! Ὀυθ]ο [ῸΥ 861} ΟΥτ65, Ὀσῦ 
85 ὙΑΙΡΏΙΠΡΒ ο ΟΥ̓ΘΙΒ; 51η06 ἴο 
ῬΙαῦο Ῥυπιβθητηθηῦ 15. δίναυβ οἰ 6} 
ΤΘΙΩΘΟΊΔΙ ΟΥ ΘΧΘΙΆΡΙΔΥγ. 50 (ΟΥ̓ 1α5 
δ9 ὁ οἱ δ᾽ ἂν τὰ ἔσχατα ἀδικήσωσι 
καὶ διὰ τοιαῦτα ἀδικήματα ἀνίατοι 
γένωνται, ἐκ τούτων τὰ παραδείγ- 
ματα γίγνεται, καὶ οὗτοι αὐτοὶ μὲν 
οὐκέτι ὀνίνανται οὐδέν, ἅτε ἀνίατοι 
ὄντες, ἄλλοι δὲ ὀνίνανται οἱ τούτους 
ὁρῶντες διὰ τὰς ἁμαρτίας τὰ μέγιστα 
καὶ ὀδυνηρότατα καὶ φοβερώτατα 
πάθη πάσχοντας τὸν ἀεὶ χρόνον, 
ἀτεχνῶς παραδείγματα ἀνηρτημένους 
ἐκεῖ ἐν Αιδον ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, 
τοῖς ἀεὶ τῶν ἀδίκων ἀφικνουμένοις 
θεάματα καὶ νουθετήμαται, Οἷ 
Πἰοριυιδίτε 616 Α. 

1, ἱεροευλία.]7 Τη νὰ ἃ 
ῬΘΟΌΪΠΙΥΥ Ποίηοιβ οἴἶβηοσθ ; οὗ, Ζαυῦβ 
8684 Α, ΠΘΤΘ {πΠ6 Ἰὰνν ὑμα8 Δα  ββθ 8 
π6 βϑου]θρίοιιθ, ὦ θαυμάσιε, οὐκ 
3 ᾽’ 7 Ων 5. ἈΝ “Ὁ ἀνθρώπινόν σε κακὸν οὐδὲ θεῖον 
κινεῖ τὸ νῦν ἐπὶ τὴν ἱεροσυλίαν 
προτρέπον ἰέναι, οἶστρος δέ σέ τις 
Ἄ ’ἤ 2 “ 32 [4 ἐμφυόμενος ἐκ παλαιῶν καὶ ἀκαθάρ- 
των τοῖς ἀνθρώποις ἀδικημάτων, 
περιφερόμενος ἀλιτηριώδης. 

4. ὅθεν οὔποτε ἐκβαίνουσιν] 
Τῃ {16 νέκυιαι οὗἨ {μ6 Ποριδιίὶς δυᾷ 
Οογσίαθ 8150 ἸΠπΟΊΤΘ16. ΟΥ̓] η815. 16 
ἀοοΙηθα ἴο θὔβθυ8] ΡΒ ῃτηθηῦ ; 8ηα 

8185 15 Ὡδῦασα] ψ θα Ῥ]αίο [5 
ΘΔ ῸΡ ῬΟΡπΪδι ὑχϑαϊοη Ὑ ἢ 
815 οὐ Ῥῃϑηΐαθυ, Βαύ ἴῃ 7γηναθιι8 
42 ὁ 10 15 ονιαθηῦ ὑπαὺ ὑπ6 ἀδθρθῃθυδύθ 
580} δὺ 8ΩΥ͂ Ῥϑιϊοα οὗὐἨ Πθὺ {1818- 
ΠΟΥ ΘΙΟΩΒ Ὡ85 ὕῃ86 οἤϑηοθ οἵ το- 
Τουταϑύοη δηὰ ἢἤμδὶ σϑϑύογδψοη ᾧο 
ΠΟΙ ΟΥΡΊΠΔ] ῬΟΌΓΙΟΥ ; ΟΡ 16. 0Π185 
ῬΟΒΒΙΙΠ1ὺν Ἄχοϊυαθαᾶ 1 ᾿ηαθάγιδ 948 
Ο [0]]. 

6. καὶ μεταμέλον αὐτοῖς) 
“ἃ ͵Ο δγα ᾿ἰγθὰ [ῃ6 τοϑὺ οἵ 
ὑποῖν ἄδγβ ἴῃ ἃ βίαῖβ οἵ τορϑηΐϑῃοορ. 
ΤῊ ῥδυῦοῖρ]6 μεταμέλον 15 πϑρᾶ 
ΔΌΒοΙ αὐορὶν. 

7. τοιούτῳ τινὶ ἄλλῳ τρόπῳ] 
4.6. Ὁποῦ οἤϊδβηοα 15. ΒΙΤΉ118 ἴο ὑπμδΐ 
Οἵ 1786 πατραλοῖαι, ἴῃ ὑμδὺ 1Ὁ νγὰ8 
οοΙηχηϊ θα ἴῃ βυδαάθη Ῥϑββίοη 8ῃηᾶ 
ΤΟ]]ονσθα ὈΥ͂ Τοροιύΐϑῃοθ, δπμα ἀἰῆου- 
οηὐ ἔγοιη ὑμαὺ οὗ {86 φόνους ἀδίκους 
καὶ παρανόμους πολλοὺς ἐξειργασ- 
μένοι. 

10. τὸ κῦμα] 46. ἡ αἰώρα. 
11. πατραλοίας καὶ μητραλοίαα] 

ΤΏθθθ ἰθυηβ ΔΡΌΪΙΥ ποῦ ΟἿἱν ἴο 
ῬΔΥΥΙΟΙθθ. δηα τηδίμοιαθθ, θα ἴο 
Δ ΟἿΘ ΨΜΏΟ Β.1Κ65. ἃ ΤΌΠΟΥ ΟΥ̓ 
τη οὔ 6 1. 

12, κατ τὴν λίμνην] [ὐ 
Ψ11 6 ΤοΙηθι 6164 μαὺ οί] 
[Π686 ΕἾΨΟΥΒ ϑηΐοῦ π6 ΔοΟΠΟΡ ΒΔ 

16 1κ6. 

1όὸ 
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»κὲὰν οὖς ἀπέκτειναν, οἱ δὲ οὖς ὕβριςαν, καλέσαντες ὃ᾽ ἱκετεύουει 

καὶ ϑέονται ἐᾶςαι εφᾶς ἐκβῆναι εἰς τὴν λίανην καὶ δέξαςθαι, 

καὶ ἐὰν μὲν πείςωειν, ἐκβαΐίνουςεΐ τε καὶ λήγουει τῶν κακῶν. 

εἰ δὲ μή, φέρονται αὖϑια εἰς τὸν Τάρταρον καὶ ἐκεῖθεν πάλιν 
εἰς τοὺς ποταμούς, καὶ ταῦτα πάσχοντες οὗ πρότερον παύονται. 

πρὶν ἂν πείσωοοιν οὖς ἠδίκηςαν: αὕτη τὰρ ἡ δίκη ὑπὸ τῶν 
ὀικαστῶν αὐτοῖς ἐτάχθη. οἵ δὲ ὁὴ ἂν ϑόξωςι διαφερόντως 
Ἵ πρὸς τὸ δείως βιῶναι Ἵ, οὗτοί εἰσιν οἱ τῶνδε μὲν τῶν τόπων 
τῶν ἐν τῇ γῆ ἐλευθερούμενοί τε καὶ ἀπαλλαττόλχενοι ὥςπερ 

δεωιοοτηρίων, ἄνω δὲ εἰς τὴν καθαρὰν οἴκηςιν ἀφικνούμενοι 
καὶ ἐπὶ τῆς οἰκιΖζόμενοι. 

καθηράμενοι ἄνευ τε 

6. πρὶν ἂν πείεωσιν οὗς ἰδί- 
ΚΗΓΑΝ]ὔ ΤῊΙΒ νγῶβ πὸ ἀοπθύ βασσαδύβα 
Ὅν ἴ86 Αὐμθηῖθη Ἰὰὺν 10 οηϑούθα 
ὑμ8ὺ ἃ Ῥούβοῦ οαΠὺ οὗ Ἰπνο] δ τΥ 
Ποιηϊοῖαθ τηϑὺ δΔΌΡΘαβο ὑΠ 8 ΤἈΤΆΙΠΥ 
οἵ {86 ἀθοθαβθα Ῥοΐοσθ ἢ6 οου]α 
Τοῦ ἴσο οχῖϊθ:; οἷ 1)ϑηηοβίῃ. 
Αὐύίοῖγ. ρ. 644 τὸν ἁλόντ᾽ ἐπ᾽ 
ἀκουσίῳ φόνῳ ἔν τισιν εἰρημένοις 
χρόνοις ἀπελθεῖν τακτὴν ὁδὸν καὶ 
φεύγειν, ἕως ἂν αἰδέσηταί τινα 
[[ τις] τῶν ἐν γένει τοῦ πεπονθότος. 
Τὺ σοῦ] ἃρρϑϑῦ μῶῦὺ 886 ᾿π]ατθα 
ΤΔΥΩΔΥ οοὐἹα ποῦ ᾿πϑιϑῦ ὍΡΟΙ ΙΠΟΓΘ 
ὑῃδηι. ἃ γ 6818 ΘΧ 116, νυ] χὰβ ὁ8116α 
ἀπενιαυτισμός. ῬῬΙαῖο δἄορίθ ὉΠ]15 
Ῥουϊοά ἴῃ Γατῦ5 869 Ε ὡς ἀκουσίου 
γεγονότος τοῦ φόνου οἵ τε καθαρμοὶ 
γιγνέσθωσαν τῷ δράσαντι καὶ ἐνι- 
αυτὸς εἷς ἔστω τῆς ἐκδημίας ἐν νόμῳ: 
οἵ. 866 ῃ. ἴῃ Γαϊς 872 Ἐ ΜῸ 816 
[018 ὑμαῦ ἴῃ δηούῦμονυ 11ἴ6 1ῦ 5411 68 
ἄομα ἴο ἴῃ ψ1Ὁ1 Ὠοτηΐοιάθ ἃ5. ἢ6 
ἀϊᾶ ἰο εἶθ νἱοίίτη : τοῦ γὰρ κοινοῦ 
μιανθέντος αἵματος οὐκ εἶναι κάθαρ- 
σιν ἄλλην οὐδ᾽ ἔκπλυτον ἐθέλειν 
γίγνεσθαι τὸ μιανθέν, πρὶν φόνον 
φόνῳ ὁμοίῳ ὅμοιον ἡ δράσασα ψυχὴ 
τίσῃ καὶ πάσης τῆς ξυγγενείας τὸν 
θυμὸν ἀφιλασαμένη κοιμίσῃ- οἵ. 
870 ΕΠ 

7. δόξωαι διαφερόντοος πρὸς 
τὸ δείως βιῶναι] ΤΊ6Β ὑδχύ 185. 661- 
811 ὁοΥγαρύ. οὐδ] ϑιιμγ5 ὐδοπιρῦ 

[4 Ἃ Φ “Ὁ, 9 Υ͂ 9 [ω 

τούτον ὃὲ αὐτῶν οἱ φιλοςοφίᾳ ἱκανῶς 

εὐοὐλάτων Ζῶςι τὸ παράπαν εἶα τὸν 

ἴο τηᾶκα βιῶναι ἄο ἀοιῦ]6 ἀσὺν [8 
ἔαυ116, ἃηα 18. αποίαϊοηϑ 816. ὑγϑηϑ- 
ῬΔΙΘΗΟΙΥ Ἰσγοϊθσαηῦ. οθδηΖ, [011ονν- 
ἴῃὴσ Ἠοϊπαογί, ᾿πβουύβ ἔσοτη Τ᾽ βθοάοσοί 
προκεκρίσθαι αἴεν βιῶναι. ΤῊ Ϊ5 
ἢδ5 βοῖὴθ βαρροιῦ ἔτοσ ΟἸδιηθηῦ οὗ 
ΑἸοχϑηᾶνῖα, ψὴο γτοϑᾶάβ προκεκλῆ- 
σθαι; Ὀαπὺ 1ὖ 15 ποῦ πε ϑίδοίουυ. ἘῸΓΣ 
Ὑγ 116 Ὁ 15. 5688. ἴο ΒΥ “ἷἽΠη0 876 
αἀφοιηθα ὧο ἢϑνθ ᾿τνρα ΠοΙαγ,᾿ 1Ὁ 15 
ποῦ β6ῆ88 ἴο β58.ὺ “10 816 ἀθοιηθα ἴο 
ἴδνα Ὅθθῃ 1πᾶσθά ο ἢδνα Ἰνθα 
ΠΟΠΪγ. 1 βαβρθοῦ {πη8ὺ ΤΠΘοαογοὺβ 
προκεκρίσθαι 18. ΤΩΘΥΘΙΥ ἃ ΟἸΌΙΩΒΥ 
αὐδοωρῦὺ ἤο ΒΌΡΡΙΥ ἃ αθἤοίθμοΥ 
ὙΠΟ οχίβίθα 1 ἢΐθ οΟρΥ, δῃᾶ 
[η8ὺ ΡΙαΐοΒ το] σψοσὰ ἴθ Ὀθθῃ 
Ἰοδῦ : ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἔχειν δἰ διαφε- 
ρόντως, πλ]ο85 γγχὰ Β5Βῃου] τοδᾶ πρὸς 
τὸ ὅσιον. 

11. ἐπὶ ΓΗ͂΄] 80 81] τη88. ἘπιΒΘ 18, 
ΤὨηδοδογοῦ, δα ϑύορθθυαβ ἤᾶγ ἐπὶ 
τῆς γῆς: Ὀπῦ Ὁ86 διίϊοϊα 15. ποῦ 
Ῥϑαατθα, -“ ὕροη {Ππ6 διῇ ἡ ΠηΘΔῊ8 
οἵ οουγθ οὐ {π6 τπ βατνΐδοθ, α185- 
Ὀλπρι ]8η6α ἴροσα π6 ΠΟ]]ο ΒΘ 
γγ6 ανν6]], 

12. καθηράμλικενοι] ἃ φΌΠΌΪΏΘ Το- 
Ποχῖνο τϊᾶαϊο: ψᾷῸ Ὦδνο ρυγϊῆρα 
ὑμουβϑῖνρβ. ᾿ 

ἄνευ τε ςωὐλιάτων) 1 ὀομοθῖγθ 
0015. ἴο τῇθδὴ “ψιμοαῦ θδυῦμ]ν 
Ὀοαϊοθ᾽: [Ὁ π6 τηοϑὺ οχαϊ θα οἵ 
Πηλῦύθ ΒΡ σ᾿ύβ, ον ὕμθ σοάβ, τησϑῦ 
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Φ ᾿ ΄ Ν Ε ς...7 97 ΄ ΄ . κ΄ ἔπειτα Χρόνον, καὶ εἰς οἰκήςεια ἔτι τούτων καλλίους ἀφικνοῦν- 
δι 9 δ. ᾿, [ω 92 Θ 7 Θ ᾺἋ Φ ἴων 

ται, ἂς οὔτε ῥάδιον δηλῶσαι οὔτε ὁ χρόνος ἱκανὸς ἐν τῷ 
παρόντι’ ἀλλὰ τούτων Οὴ ἕνεκα χρὴ ὧν διεληλύϑαλιεν, ὦ 
Οχμία, πᾶν ποιεῖν, ὥστε ἀρετῆς καὶ φρονήσεοοα ἐν τῷ βίῳ 
Μεταςχεῖν" καλὸν γὰρ τὸ ἄθλον καὶ ἡἧ ἐλπὶς μεγάλη. 

ΕΧΠΠ. Τὸ μὲν οὖν ταῦτα Ὀποχυρίςαςθαι οὕτοος ἔχειν, ὧς 
ἐγὼ ὀιελήλυθα, οὐ πρέπει νοῦν ἔχοντι ἀνδρί: ὅτι μέντοι ἢ 
ταῦτ᾽ ἐστὶν ἢ τοιαῦτ᾽ ἄττα περὶ τὰς ψυχὰς ἡμῶν καὶ τὰς 
οἰκήςειο, ἐπείπερ ἀθάνατόν τε ἡ ψυχὴ φαίνεται οὖςα, τοῦτο καὶ 

πρέπειν μοι δοκεῖ καὶ ἄξιον κινϑυνεῦςαι οἰομένῳ οὕτως ἔχειν. 

καλὸα γὰρ ὁ κίνθυνοο: καὶ χρὴ τὰ τοιαῦτα ὥςπερ ἐπάϑειν 
ι Ἂ ἋἋ ». 9) Ἀ ΄ ΄ ἊἋ ἴω Φ Ἃ 

ἑαυτῷ, ὃιὸ ὃ ἔγωγε καὶ πάλαι μηκύνου τὸν αὔϑον. ἀλλὰ 
γ4 δ δ ΄“ Ἁ Ἀ “Ὁ Φ “ “ὩᾳἍ 97 

τούτων ὃὴ ἕνεκα θαρρεῖν ΧΡῊ περὶ τῇ ἑαυτοῦ ψυχῇ ἀνῦρα, 
Θ΄ Φ “Ὰ ͵7΄ ἋἋ Ἃ 97 Θ ἋἋ ἊἋ Ἀ Ν “ Ἁ 

ὅστια ἐν τῷ βίῳ τὰς μὲν ἄλλας ἡδονὰς τὰς περὶ τὸ οὔὗμα καὶ 
ἊΝ ’ἤ’ ΦΥ͂ ΄ φ 9 7 97 ον 7 τοὺς κόσμους εἴαςε χαίρειν, ὡς ἀλλοτρίους τε ὄντας καὶ πλέον 

θάτερον ἡγηςάμενος ἀπεργάζεσθαι, τὰς δὲ περὶ τὸ μανθάνειν 

ἐσπούϑδαςέ τε καὶ κοομκήσας τὴν ψυχὴν οὐκ ἀλλοτρίῳ ἀλλὰ τῷ 
αὑτῆς κόσμου, σωφροσύνη τε καὶ θικαιοσούνῃη καὶ ἀνδρείᾳ καὶ 
Φ ΄Ζ ν,. . Ζ Θ᾽ 4 ἊἋ Φ δ᾽, 7 

ἐλευθερίᾳ καὶ ἀληθείςι, οὕτου περιμένει ΤῊΝ εἰς “Αἰδου πορείαν, 

ὧς πορευςόμενος ὅταν ἡ εἱμαρμένη καλῆ. 

μὰν Ῥοᾶαν οἵ βοῆῖθ βού ; ὑμδῦ 18, 
ΠΟΥ 816 βαθΊ]θοῦ ο ὑῃ86 ΘΟ ] ΠΠΟῺΒ 
οὗ βρᾶοβ ἂμ {ΐπ|6. ΟἿ, Ῥηαθάγιιξ 
2ῶ246 οὄ. ἄνευ σωμάτων ἴο ῬΙ]αΐο 
ΒΙΘῆ685. ἰΡθάοιη [τ ὈΟΟΙΠΥ͂ ἃΡ- 
Ῥοίχμί8. 

114 ν---Ἰ15 κα, 5. 'χ]}. Τὸ 
τηϑιοὺ ὑμαῦὺ 8411] {πϑϑ86ὸ αἀδίαιθ ἃ16 

ΒΌΡΙΟΟΥ δοοαταΐθα οῚθ [0]]Υ ; χοῦ 
βοιηθύιηρ 1κ {Π15 15. Ὁ886 ἔαΐο οὗ 
[8 5011] δἃμα ΤῸ Πϑοιδύϊοη ἴον 
ἀθαῃ. ὙΥβουδΐοτε τ 15. γ71811 σχουθῃ 
ὙΉ116 [Ὁ ἃ τηϑῃ ἴο ᾿θβϑίουν 811 οδ76 
ὍΡΟΙ 15. 50] ἀπτίηρ {818 11ἴ8, ὑπδὺ 
8516 τηδῦ ΡῈ ἔλαθ ἴτοϊὴ ὈΟαΙ]Υ͂ ῬΘΒΒΙΟΥΙΒ 
δη δαογηθα ὙΠ γα γισαθ, Απα 
πον, οοη 65 ΟΚΤδύθθ, Δ ΠΟῸΓΪ 
ἴθ δῦ Πδηᾶ ; δηᾷ 111 σὸ ἴο Ῥαΐῃβ 
ὮΔΥ ὈΟΟΥ͂ [ὉΥ τὴ Ὀυγ δὶ, 

6. τὸ μὲν οὖν ταῦτα ὃποχυ- 
ρίεαςϑαι] ῬΙαῖο ἸᾶΥ5 ΠῸ βύγβθβ ΡΟῚ 
[Π6 οχϑοῦ ἀοίβι]θ οὗ 185 ἀθβουι 00 ; 
Ἰη66α 6 18. ΠΘΥΟΣ δὺ ΔΗΥ͂ 8128 ὕο 
8 Κ6 5 νϑυίοτιβ δοοοχηΐβ οὗ “Ἂαἱ6 

ὑμεῖς μὲν οὖν. 

Ἰοὐσύθῃ Ιρο᾽ ῬΙΘΟΙΒΘΙΥ͂ ΘΟΥΤΘΒΡΟΒΩ͂ : 
811 ὯΘ6 15 ΤΟΔΠΠΥ ΘΟΠΘΟΥΏΘα δου 18 
ὑμδὺ ὕπ6 νἱσύπουβ 508] 15. Ὀούθο οἱΐ 
1. 6 οὔμου σου] ἤθη. ὑῃ6 ν]ο]ουϑ. 

11. ἐπάδειν ἑαυτῷ] οἵ. 77 πὶ 
ἀλλὰ χρὴ ἐπάδειν αὐτῷ ἑκάστης 
ἡμέρας, ἕως ἂν ἐξεπᾷάσητε. 

12.. διὸ ὁὴ ἔγωγε καὶ πάλαι 
μηκύνω τὸν μῦϑον] ΤῊ15 ῬΏΓΘΒΘ 
γγΟ]α βθοὰ ἴο ὍΘ οἂὖν ὑῃ6 νἱθν 
οἵ {μ6 τσ ρον ἴῃ ὑπ Τηΐτο- 
αἀπούϊομ, Ῥ. ΧΥ͂. 

156. πλέον ϑάτερον ἡγησάλιενος 
ἀπεργάζεςθαι] “ὑμ1πκῖπρ ὑμδὺ πον 
ἅο ΤΟΥ6 ὨΒΙ1Ὶ ὕθϑη. σοοαν ΕΌΪ [818 
86 οὗ θάτερον οἷ. Ἡϊυ]υμάφηνιις 280 
Ὁ 297 ρ. Αἰβο ῬΙπάδΥ υήύιία τὶ 
84 δαίμων δ᾽ ἕτερος. 

19, ἐλευθερίᾳ καὶ ἀληθείᾳ] “ νι} 
Τγτροάοτη ἃῃα γα. Τῆθβθ θυ τΩ8 
ῬΓΔΟΙΟΔΠΥ σουσθϑροηα ἰὸ φρόνησις 
οΟ' σοφία. ἐλευθερία 15 ὑμᾶῦ 5ἰαία 
οὗ Ἰιογδίϊοη. ἔσο ὑπ θοᾶὰν ψΏ]Ο ἢ 
ΘΏΘΌ]65 [Π6 501] ἴο ρυδβθρὺ ἀλήθεια. 

1ὸ 

15 

20 
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ἔφη, ὦ ασιμμία τε καὶ Κέβης καὶ οἱ ἄλλοι, εἰςαῦθις ἔν τινι 
4 6᾽΄ὕ ΄ φΦ Ἃ Ἃ ἴω 9 ΩΣ 4 9Ὰ Φ ἊἋ 

Χρόνῳ ἕκαστοι πορεύςεςϑθε᾽ με ὃὲ νῦν ἤδη καλεῖ, φαίη ἂν ἀνὴρ 
[. τρατικόςσ, ἢ Θ ΄ Ν Υ͂ ᾽΄ Φ ΄ ᾽: Ἃ 

εἰλλαρχλένη, καὶ σχεδόν τί χιοὶ ὥρα τραπέςθαι πρὸς τὸ 

λουτρόν: δοκεῖ γὰρ δὴ βέλτιον εἶναι λουσάμενον πιεῖν τὸ φάρ- 

ἌΑΚΟΝ καὶ κκὴ πράγματα ταῖς Γυναιξὶ παρέχειν νεκρὸν λούειν. 
.χΊν. Ταῦτα δὴ εἰπόντος αὐτοῦ ὁ Κρίτων, Εἶεν, ἔφη, ὦ 

ζώκρατες: τί δὲ τούτοια ἢ ἐμοὶ ἐπιςτέλλεις 
τι ἄν οοἱ ποιοῦντεσ ἡμεῖς ἐν χάριτι 

“Ἀπερ ἀεὶ λέγω, ἔφη, ὦ Κρίτων, οὐδὲν 

ΞᾺ ϑ7ὔ 

ἢ περὶ ἄλλου του, ὅ 
βά ΄ 

κάλιστα ποιοῖμεν :;: 

καινότερον: ὅτι ὑμῶν αὐτῶν 

2. ἕκαστοι πορεύςεςθε] 50. ΠΟΙ ]Ὺ 
811 Ιη88. ϑομδηζ ψεῦθθ ἕκαστος 
αἰύου δ] ] Ὀϑατα. 

φαίη ἂν ἀνὴρ τραγικόασ] “ἴο 
ΒΌΘΔΚ ΠΚὸ 8 ἤθῖοὸ οἵ ὑταρθᾶάγ, ΤῈ 
σοοα ἰαβϑίθ οἵ {818 ῬδΘΉ ΠΘΘΙΒ 15 
ΔΤ γ 8.016, ὅταν ἡ εἱμαρμένη καλῇ 
15. 10 Ῥοχΐθοῦ Κϑορίῃρ ψι [86 
οοαθηῦ Ῥϑέϑασθ ΨΏΙΟ 15 105 ὁοῃ- 
ἰαχὺῦ ; Ὀαὺ ἴῃ ΔΡΡΙγὴσ 6 ῬῃΡᾶ86 ἕο 
Εἰμλ86 1 δοκγαῦθα ᾿πδυϊηοὔ νον [66]8 
6 Υἱβκ ὑμϑὺ 1Ὁ τῃηᾶῦ βουμα ἘἸΡΉ- 
ἤοση. μὰ 80ὸ σι ὑμθθθ ψοταβ 
ὯθΘ Ῥᾶβθθθ ΒΠΏΡΙΥ ἃπα πϑύυγ ΠΥ 
ἴτοιη [15 Ἰου Πρ οὐ τηουϑ] βίην 
ἴο ὕθ Ὠοπλϑῖν, θπὺ Θιϊμθην ΟΠ 81- 
δοίου δύο, ὥρα τραπέσθαι πρὸς τὸ 
λουτρόν. 

ὅ. καὶ μὴ πράγματα ταῖς 
γυναιξὶ παρέχειν} “8ἃπα ποὺ ἴο ρνα 
Π86 σοπλθ ὕμθ ὑπο Ὁ]6 οἵ ψϑϑῃϊηρ 
ἸΩΥ͂ ΟΟΥ̓Ρ86.. ΤῊϊθ Ῥίθοθ οἵ ὑμπουρῃῦ- 
ῬΆΙΏΘΘΒ [ῸΣ οΟὐΠΘΥΒ 15. ΔαΤΙΤΑΌΪ6. δν]- 
ἄθηοθ οἵ π6 ρογΐίθοῦ βϑύθηϊῦν Ὑ ἢ 
ὙΠΟ οκγαύθα αυγϑῖῦθ Ὁ18 ἀΟΟΙΩ, 

116 α--ΤΊ6 α, 6. ἱχῖν. Κυϊίοῃ 
ΠΟΥ͂ ΠΑ Ὸ]Π 65 οἵ Βοκγαίθθ ψῃαὺ 8γ6 
Ὠ15 Ιᾶϑῦ το]απούίϊοβ. ΟἾ]ν {δᾶ γοὰ 
Ὑ0111 [ἀκ ροοᾶ δρᾶ ἴο γουγβοΙνψθβ, 
ἢ Τ60]168, δηα ρμαΐύ Ἰηΐο ργϑούϊοα [Π8 
ῬΡΙΠΟΙΡΙ65. ΔΙ στηθα 1 ΟἿΥ Ἰαΐθ α15- 
ΘΟΌχθΒ6, Βα ΠΟΥ 816 χὰ ἴο ὈΟΣῪ 
γοῦ ἐ δδὶςβ Καϊΐοῃ. οκυδίθβ ΔΉΒΥΨΘΥΘ 
νὰ ἃ 511116, Α5. γοὰ ὈΊ6δβθ, Ῥτο- 
ν]6α γοὰ οδῃ οαἰοῃ τη6. [Ὁ ψομ]ᾶ 
βθοῦὰ ἰῃαὺ 811] τὴν ψογᾶβ ἤᾶνθ ὈΘΘῺ 

φοχ Ἂ [ω: ΄’ 

Ἦ περὶ τῶν παΐδων 

ἐπιλελούκενοι ὑμεῖς καὶ ἐμοὶ 

ὉΏγονγη αύσῶν, Δα 1 [41] ο ρϑύβϑαδαθ 
γοὰ ὑμδὺ ῃ15 ϑοκιδαίθοβ γῆο ΠΟΝ 
ΒΌΘΔΚΒ ὕο γοὰ ἍΠΙ ῬὈΙΘΒΘΉ ΔΎ ἰδῖτο 
ΠΙσηῦ ἴο ὕπ6 οοιρϑὴν οἵ {π6 φοῦβ, 
δηα ἐμεῦ 8411] γοὺὰ 11 ῬΌΓΣΥ 15. ὨΪδ 
Τουβακθὴ Ῥοᾶάγ. ὥἄο, ν ἔρθηᾶβ, Ὀ6 
ΒΌΤΟΥΥ [Ὁ τη6 ἰο Καϊΐοη, ποὺ ὑ}}18 
ὑπηθ ὑμαὺ 1 5881] οἰαν, Ὀθαὺ ὑπᾶῦ 1 
581] νυ] ἀσθρατὺ. Βαὺ βου] 8} Ὁ 
ΒΆΟΙ ἸΠηΘΟΥΥΘοῦ Ἰδηρτθρα 18 ΤΙ 180 ῃ1δν- 
ΟἿΒ: 58. ὑμπθῃ ὑπδί [Ὁ 15 ΤῊ Ὀοαγ 
ὙΠΟ γοὰὺ ὈυΣΥ, δηα ὈΌΤΥ Ὁ 85 
βΘϑῖηβ ἤο γοῖ ὈΘϑῦ. 

7. ἐπιοτέλλεις] “Ῥγοργίασα 6 οχ- 
ΤΘΙΏδι ΤΩ ΟΡΙΘηλπτὴ σοϊαηὐαΐο,᾽----Ἠ ἘΤΝ- 
ῬΟΒΕ, ΟΥ 116 Β ἐπιστείλας ἅττα 
ἐβούλετο. 

9. ἅπερ ἀεὶ λέγω] “νῇηδὺ 1 δτὴ 
ΔΙΌΣ 5 ΒΌ  ΊῺρ ; ΠΟύΒΙΩρ ἔΤΘΒ} : ὑπμδῦὺ 1 
γοὰ ἰδίζα σοοα οδγ8 οὗ γοῦγβθίνοα γοῖ 
Μ011} αϑύ ῬΊθαβα τὴ6 δη ἃ 10η6 δα γοτ- 
56] γ6 8 δἷδο 1 νυ μδύθνο σοῦ ἀο, ον θῃ 
ὉΠοΌρΡ γοὰ ΙΔ ΚΘ ὯῸ ῬΙΟΙΊΪΒ6 ΤΟΥ͂ ; 
Ῥαὺ 1 γοὰ 8ἃ1᾽6 πορ]σοηῦ οἵ γουγ- 
Β6]ν 65 8η6 011} ποῦ συϊᾶθ γοῦ 1768 
ΘΙοηρ 86. ὑγϑοῖκ οἵ ον ῥῬγθϑοηῦ δῃὰ 
ΟἿἹ [ΌΥΙΏΘΥ ΟἸβοοῦγθθ, ὑμουρ γΟῸΓΡ 
ῬΙΟΙΏΪΒΘΒ 6. ὭΘΥ͂ΘΙ 80 Τ]ΔΏΥ͂ δηά 
οδγηθϑὺ δὖ ὑπ18. τηογηθηῦ, σοὺ “ν}} 
Ῥυοῆῦ πούμϊηρ. ἐπιμελούμενοι -- 
τακίηρ Ὠθοα ἴο γοῦν ψψαγϑ8, ὑμαῦ γοὰ 
ΙΏ8.} να ν᾽ ΟΌΒ] 7 δπα τὺ] οη81]}Υ. 
Οονοὺ νου] οπὐῦ κατὰ Ῥείοτ τὰ 
νῦν, θαῦ βομδηχ οἱΐοα ᾿ ρίγοιν 2 
ο ἔρχεται κατηγορήσων μου ὡς πρὸς 
μητέρα πρὸς τὴν πόλιν. 
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καὶ τοῖς ἐμοῖς καὶ ὑμῖν αὐτοῖς ἐν χάριτι ποιήσετε ἅττ᾽ ἂν 
»ὌἋ οι ἊἋ ων 6 η ᾿ ος Ἃ 6 “Ἂ Ὰ Φ ΄ἥὰ ᾿ 

ποιῆτε, καν μὴ νῦν οὁμολογήσοητε: ἐὰν ὃὲ ὑμῶν μὲν αὐτῶν 

ἀμελῆτε, καὶ μὴ ϑέλητε, ὥςπερ κατ᾽ ἴχνη κατὰ τὰ νῦν τε 
. 7 ἣν Ἂ . “, 927 7 [ΩΣ 9 Ἂ ΦΧ ΝΥ 

εἰρημένα καὶ τὰ ἐν τῷ ἔμλπροςθεν χρόνῳ ΖΗ͂Ν, οὖδε ἐὰν πολλὰ 

ὁμολογήσητε ἐν τῷ παρόντι καὶ ςφόδρα, οὐδὲν πλέον ποιήςετε. 
Ταῦτα »κὲν τοίνυν προθυμηθησόμεθα, ἔφη, οὕτω ποιεῖν: οάπ- 

΄ 7 ΄ 8, 97 Φ ΄ 7 
τῶλμεν ὃέ ςε τίνα τρόπον; Ὅπως ἀν, ἔφη, βούληοθε, ἐάνπερ 

4 4 Ἅ Ὰ Φ γΑ4 6 »ῸὌἪ ΓΑ Ὰ τ 4 Θ ἴω 

Γε λάβητέ με καὶ μὴ ἐκφύγω ὑμᾶς. τελάςας ὃὲ ἅμα ἡςσυχῇ 
Ἃ Ἃ Φ “ Φ , ϑ Φ ᾽’ 2 97 ’ 

καὶ πρὸς ἥχλθε ἀποβλέψας εἶπεν, Οὐ πείθω, ὦ ἀνῦρες, Κρίτωνα, 

ὧς ἐγώ εἰμι οὗτος ὁ (ωκράτηςα. ὁ νυνὶ διαλεγόμενοι, καὶ 
Θιατάττων ἕκαστον τῶν λεγομένων, ἀλλ᾽. οἴεταί χε ἐκεῖνον 

εἶναι, ὃν ὄψεται ὀλίγον ὕστερον νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ θή, πῶς κε 

ϑάπτη. ὅτι δὲ ἐγὼ πάλαι πολὺν λόγον πεποίημχκαι, ὧς, ἐπειδὰν 

πίω τὸ φάρμακον, οὐκέτι ὑμῖν παραμενῶ, ἀλλ᾽ οἰχήςομαι 

ἀπιὼν εἰς μακάρων ΘδΗ͂ τινας εὐδαιμονίας, ταῦτα ἡ δοκῶ 
.} [ων 97 7 ΄ Θ᾽ Ν Θ ὌΝ δ΄ Φ 

αὐτῷ ἄλλως λέγειν, παραμχυθούμενοα ἅμα μὲν ὑμᾶς, ἅμα ὃ 

ἐμαυτόν. ἐγγυήςαςθε οὖν με πρὸς Κρίτωνα, ἔφη, τὴν ἐναντίαν 
ἐγγύην ἢ ἣν οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς ἠγγυᾶτο. 

Γὰρ ἡ κὴν παραμενεῖν: ὑμεῖς δὲ ἡ μὴν μὴ παραμενεῖν 
. γά Φ Ἂ 9 ’ φ ἊἉ 9 ΓΑ Φ ’΄ Θ᾽, 

ἐγγυήςσασθε, ἐπειδὰν ἀποθάνοι, ἀλλὰ οἰχήςεοθαι ἀπιόντα, ἵνα 

Κρίτων ῥὅϑον φέρη, καὶ κὴ ὁρῶν μοὺυ τὸ οῶμα ἢ καιόλιενον 

ἢ κατορυττόμενον ἀγανακτῇ ὑπὲρ ἐμοῦ ὡς δεινὰ πάσχοντοςσ, 

ηδὲ λέγη ἐν τῇ ταφῆ, ὧς ἢ προτίθεται (ωκράτη ἢ ἐκφέρει 
υ ιε ἢ 

ἢ κατορύττει. εὖ τὰρ ἴσθι, ἡ δ᾽ ὅς, ὦ ἄριοτε Κρίτων, τὸ κακὴ 

οὗτος μὲν 

10. ὧς ἐγώ εἰμι] “1 οδῃημοῦ ἐπονομαζόμενον, παρὰ θεοὺς ἄλλους 
Ῥευβυϑδᾶθ Κυϊΐοῃ, ἴν ἔπϊθπᾶβ, ὑμὰῦὺ ἀπιέναι. 
0Π6 τ} “1 15. ὑμπαὺ ϑοκτγαίθθ σῖιο 16. ταῦτα μὴ δοκῶ αὐτῷ 
ΠΟΥ ΘΟΏΥΘΥΒΟΒ ὙΠ γοὰ δα απ ἄλλως λέγειν Ζ αν οὐ. {πΠ6 
ΘΥΥΘΏΡΘΒ ΘΥΘΙῪ ῬδΙύ οἵ 818 αἸβοοῦσθο; ϑβιρροθοη οὐ 1. Φ98οκϑοθ. 50Ὁ- 
ὯθΘ ᾿πηϑρίπθθ 1 8 ἰμαὺ ΜΏΙΟ δ 
Ὑ011 ῬΓΘΒΘΏΟΥ 8566 88 ἃ ΘΟΙΏ ΒΘ; 8πα 
δ δούιδΠν (δή) ἸΠα Τ65. πον ἨΘ 15 
ἴο ὈΌΓΥ τηθ. Τῇ δυ1016 15 οτητὐίοα 
Ὀαοΐοστα Σωκράτης ἴῃ {886 Ῥοδὺ 1188. 

βιαϊοᾶ μὴ ἴον [{Π6 νυϊσαία. μοι, 
10. βομδηζΖ, [ο] ον Μδᾶνίρ, 
Ὀτϑοκοίβ. 

18. οὗτος πρὸς τοὺς δικαστὰς 
ἠγγυᾶτο] Κυϊΐοθ νψγὰβ 0811 ἴοι 

8η ὈΥ βοῖὴηθ βαϊΐουβ. [Ι͂ὼ δῦ οδ8θ6 
6 5ῃου]αἃ ἰακα Σωκράτης 85 ἴπ 
ΔΡΡοβιθοῃ ἴἰο οὗτος. Υ Υὐῦθῃθδοῃ 
ΔΌΡΟΒΙΘΙΥ ααούθϑ Παῖς 969 Α τὸ δὲ 
σῶμα ἰνδαλλόμενον ἡμῶν ἑκάστοις 
ἕπεσθαι, καὶ τελευτησάντων λέγε- 
σθαι καλῶς εἴδωλα εἶναι τὰ τῶν 
νεκρῶν σώματα, τὸν δ᾽ ὄντα ἡμῶν 
ἕκαστον ὄντως ἀθάνατον εἶναι, ψυχὴν 

ΘΟΚΥδίθα ἴῃ σομ]ππούϊοι. ιν Ῥ]δΐο 
8} Κυϊοραϊοθ δῃηᾷἃ ΑΡο]]οάογοβ. 
«ροϊοσῃ 38 3. 

24. εὖ γὰρ ἴσθι] “ἴον νοὰ τηυϑὺ 
ΚποΥ {πᾶὺ Ἰποογγθοῦ ΘΡΘΘΟ 18 τοί 
ΟὨΪΥ οἴΐδηβῖνθ οἡ ὑπδὺ ϑθόῦθ ἃΙΟῃβ, 
Ὀυῦ ΘΗΡΘΠΟΘΥΒ Τ]ΒΟΒ16 1 1η. οἵα 801185.᾽ 
ΑἸ Ἰηϑοσαγδία ποθ οἵ ΘΧΡΡΘΘΒΙΟΙ 18 
αρὺῦ ἴο ρῥγοᾶποβ ἃ ]οοβο 8η4 οδχθ]θβ5 
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καλῶς λέγειν οὐ μόνον εἶα αὐτὸ τοῦτο πλημλχιμελές, ἀλλὰ καὶ 

κακόν τὶ ἐμποιεῖ ταῖα ψυχαῖς. ἀλλὰ θαρρεῖν Τε Χρὴ καὶ φάναι 
τοὐμὸν οὥχμα σάπτειν, καὶ θάπτειν οὕτως ὅπως ἄν οοι φίλον 
ἦι καὶ μάλιετα ἡγῇ νόχιμλον εἶναι. 

ιχν. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἰς οἴκηλιά τι ὡς 
λουςόμενος, καὶ ὁ Κρίτων εἵπετο αὐτῷ, ἡμχᾶς δ᾽ ἐκέλευε περι- 

κιένειν. περιεμένομεν οὖν πρὸς ἧμᾶαε αὐτοὺς ὄδιαλεγόμκενοι 
περὶ τῶν εἰρημένων καὶ ἀναςκοποῦντες, τοτὲ δ᾽ αὖ περὶ τῆς 
Ξυχκφορᾶς διεξιόντες, ὅτςη ἡμαῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγού- 

ενοὶ ὥεπερ πατρὸς στερηθέντες ὃϑιάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα 
βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούεατο καὶ ἠνέχθη παρ᾽ αὐτὸν τὰ παιϑία--- 

δύο τὰρ αὐτῷ υἱεῖς εαμικροὶ ἧςαν, εἷς δὲ μέγας--καὶ αἱ 
οἰκεῖαι τυναῖκες ἀφίκοντο, [ἐκείναια] ἐναντίον τοῦ Κρίτωνος 

παριῦ οἵ ὑμιῃκίηρ : ϑοκγαύθθ᾽ οσυθᾶὰῦ οἱ {86 τηοπηΐδῖη8.: ΙΏΘΗΥ͂ ῬΓΙΒΟΠΘΙΒ 
ΟὈ͵θοῦ τὰ ο ἢμπα ουὖὐ σῇδὺ ὑ]ηρΒ 
ΤΟΘΠΥ 816. δηα 0811] ὕπθηλ ὉΥ 61} 
γσῃῦ ὩδΠ165, ΟΥ̓ Οὐδ πη ρ ἃ ῬΥΘΟΙΒΘ 
ἀβἢηϊίοη οὗ βδοῖ ἐμὴ. Τμδῦ σψ]οῇ 
8 ΒΡΘΔΚ οὗ 85 ϑοκγϑίθβ: 15. Ὦ15 808], 
ποῦ 8 Ὀοάγ ; δἰ πουρ, βίποθ {Π6 
Ῥοᾶγ 8 411] νψχ 566, Ῥορῦΐα ἀϑᾶρθ 
ΔΌΡΙΪ65. 086 πϑῖηθ ἴο ῃ8 ὈΟΑΥ͂ θνθῃ 
γ θη {86 500] Βαθ ααἰύοα 10. Ῥαῦ, 
5805 Ξοκταῦθβ, μοῦ ΟὨΪΥ 15. 018. 1 
1561 ἃ. 5 ον θ,]Υ τοᾶθ οὗἨ βρθϑθοῖ, αὖ 
1 τᾶν μαρὶψιδίθ τὰ ὅο ὑπιαΚίησ ὑμδὺ 
τ7Π6 Ῥοὰγ 15. 811 {πᾶὖ οχ᾿ϑίβ οὗ ἃ τη8ῃ. 

8. θάπτειν οὕτως] Μοϑὺ οὗ {Π6 
'σβοθηῦ βαϊδουβ τηᾶκ θάπτειν ἀδρομᾶ 
ὍΡΟΙ φάναι. ΤΠΘΙΒ ΒΘΘΙῚΒ ὕο Τὴ6 ΤῸ 
ν8 14 τοᾶβοι ἴον ἀοϊησ 50; δηᾷα τὖ 
τη κοθ Ῥϑῦθο 5θῆβθ ἴο δῖα τ σῇ 

’ὔ 

ΧΡΉ. 
116 «---117 4, ὦ. Ιχν. ϑοκτχϑῦθβ 

γοίτοβ ο ἰδ Ὀαῦμ, ἃπα οἢ ὮΪ8 
τοῦσσῃ ἰαῖκοθ θᾶ οἵ ΠῚ6 ΘΠ] ΎΘη 
δη ἃ μουβομο] ἃ. Αἴῦ ἃ 0016 δ ΤΌΠΟΥ 
οοηνγοιβδύίοι γι ἢ 815 ΠΠἸΘμἂθ ἢ6 18 
γα θα ὍΥ {Π8 βευνϑηῦ οὗ ὑπ6 Ε]Θνθῃ 
{μᾶὺ {μ6 Βοὺν οὗ 815 ἀθαῦῃ 18. δὖ 
μαμᾷ. ΤΊ] τηϑῃ ὙΔΙΙΥ͂ ὑθβίιῆθθ ἴο 
0π6 ΠΟΌΪ6 ομαγϑοίου: οὗἠἨ δοκγαίθβ δῃηᾶ 
ἀδραῦῖβ ἴῃ ἰβθᾶγθ. ϑοκγδίθθ, δέου ἃ 
εν Κιμα ψογᾶβ οοῃοουηησ Ἀ1ΠῚ, 
Ὀϊᾶθ ὕμ6 φοΐβοῃ. Ὅ6. Ὀτουρθῦ. ΝΑΥ, 
τοιχοηβίγαίοβ Κυϊίοη, ὑΠ6 5.) 15. γοῦ 

μᾶνθ ραῦ οἵ᾽ αὐ Κιηρ ὑπ6 Πϑιλ]οοκ 
111 ἴὰὺ οὐ ἰηὔο Π6 δνυθηΐϊηρ: ὕΠ6Υ6 
15. ὯΩ0 αβίοθ, Τῆθυ δοίθα δέν {Π 610 
ΚΙ, ΘΉΒΟΥΒ ΘΟΚΙαίθΒ; θα 1 ΤΟΙ 
[4156 ὑο τ β6 1, σσοσθ 1 50 οογϑίουβ οὗ 
ὑμ6 110016 τοιηηϑηῦὺ οἵ τὴγΥ 1106 : {ῃ6γ6- 
ἴου ὈΣΙηρ' [86 Ῥοίβοῃ. 

12. δύο γὰρ αὐτῷ] οἵ. Αροίορῃ 
84 Ῥ' οἰκεῖοί μοί εἶσι καὶ υἱεῖς, ὦ 
ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, τρεῖς, εἷς μὲν 
μειράκιον ἤδη, δύο δὲ παιδία. Τῃ 
Ἰῖορ. Τιϑοῦῦ. τὶ 26 γγἷὰ 876 ἰο]ὰ ὑμδῦ 
[Π8 πὴ οἵ {π6 οἱαθϑῦ νψὰθ 1,81η- 
ῬΙΌΚΙ65 δηα ῆοβα οὗ {88 ὕνχγο ψουηρον 
ΞΟΡΒΓΟΏΙΒΚΟΒ δη6 ΜΙ ΘΏΘΧΘΏΟΒ, 

αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες] 6. {π6 
ὙΥΟΙΏΘῺ ΟἹ 15 ἔβη] γ. ῬΥΟΡΔΌΪΥ 15 
116 γγὰ5 ποῦ διηοηρ ὕθθχη, 6156 Ρ]δῦο 
σου] ἤδνα τπθηθ]οηθα 6. Κοτηβ 
ΒΌΡΡοΟΒΘ ὑμαὺ {Π18 χρυ θϑθίοη οανθ 
τῖβο ὕο ὑπ6 δρϑατα [8.016 μδ΄ δοκταύίθθ 
84 ὕγο ψῖνοθ ΠΠνιηρ αὖ {Π 6 ββϑιη8 
ὑϊηθ ; οὗ σοι ῃ6 βθοοηῃᾶ, Μυτχίο, 
αἀδαρῃ 61" οὐ ουδησ- ἀδασῃθον οἵ {ῃ6 
ἴδυιοῖιβ Ασιβύθιθϑ, νγὰβ 88 τηοῦῃοΥ 
οἵἱ 15 ὕψο ὙΟΌΏΡΘΥ ΟΠΙ]ΟΎΘΩ : 568 
Π1ορ. Ἰμδουῦ, {, 

18. [ἐκείναις] ἐναντίον) ΤΊ.6 τη88. 
ΨΑΥΥ͂ Ὀεύσνϑοῃ. ἐκείναις δῃηᾷ ἐκεῖναι, 
ΘΏ 4180 1 ὑπ6 Ῥοβιθίοη οἵ {π6 ψοτχά, 
ΏΙΟ ἴῃ ΙΏΔΩΥ [Ὁ]]ονγ5 ἐναντίον. 
ΘΙη66 ἐκεῖναι 8η4 {π6 Ῥοβίθΐοη. δον 
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διαλεχθείς τε καὶ ἐπιοτείλας ἅττα ἐβούλετο, τὰς μὲν τυναῖκας 

καὶ τὰ παιδία ἀπιέναι ἐκέλευσεν, αὐτὸς δὲ κε παρ᾽ ἕμλᾶς. καὶ 

ἣν ἤδη ἐγγὺς ἡλίου δυωομκλῶν: χρόνον γὰρ πολὺν διέτριψεν 

ἔνδον. ἐλθὼν ὃ᾽ ἐκαθέζετο λελουλκινος, καὶ οὐ πολλὰ μετὰ 
ταῦτα διελέχθη, καὶ κεν ὁ τῶν ἔνϑεκα ὑπηρέτης καὶ στὰς παρ᾽ 

αὐτόν, Ὦ (Οώκρατες, ἔφη, οὐ καταγνώςομαι «οὔ ὅπερ ἄλλων 
καταγιγνούσκο, ὅτι οὶ χαλεπαίνουει καὶ καταρῶνται, ἐπειδὰν 

αὐτοῖς παρατγέλλω πίνειν τὸ φάρμακον ἀναγκαζόντων τῶν 
ἀρχόντων. οὲ δὲ ἐγὼ καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ 
γενναιότατον καὶ πραότατον καὶ ἄρίετον ἄνδρα ὄντα τῶν πούποτε 
δεῦρο ἀφικομένων, καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἵδ᾽ ὅτι οὐκ ἐμοὶ χαλε- 
παΐίνεια, γιγνώσκεις γὰρ τοὺς αἰτίουοα, ἀλλὰ ἐκείνοις. νῦν, οἷοσθα 

γὰρ ἃ λθον ἀγγέλλων, χαῖρέ τε καὶ πειρῶ ὧς ῥᾷοτα φέρειν τὰ 
ἀναγκαῖα. καὶ ἅλα δακρύσας «μεταστρεφόμενος ἀπήει. καὶ ὁ 

ζωκράτης ἀναβλέψας πρὸς αὐτόν. Καὶ οὖ, ἔφη, χαῖρε, καὶ 

ἡμχεῖα ταῦτα ποιήσομεν. καὶ ἅλα πρὸς ἧμλᾶς, Ὧς ἀςτεῖος, ἔφη. 

ὁ ἄνορωποσ: καὶ παρὰ πάντα μοὶ τὸν Χρόνον προςσήει καὶ 

διελέγετο ἐνίοτε καὶ ἦν ἀνδρῶν λῷοτος, καὶ νΌΝν ὡς τενναίως 

κιε ἀποδακρύει. ἀλλ᾽ ἄγε θή, ὦ Κρίτων, πειθοόλκεθα αὐτῷ, καὶ 

ἐνεγκάτω τια τὸ φάρμακον, εἰ τέτριπται" εἰ δὲ μή, τριψάτω ὁ 

ἄνορωπος. καὶ ὁ Κρίτων, ᾿Αλλ᾽ οἶλιαι, ἔφη, ἔγωγε, ὦ (ωώκρατες, 

ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ὄρεειν καὶ οὔπω δεδυκέναι. καὶ ἅμα 

ἐναντίον 816 8116 ἱτροββὶ 16, 1 χὰ δυὐϑύ, δρριθοίαίθ [86 
ἃ5. δον ; Ὀυϑοκούϊηρ, μουονοι, ἐκεί- 
ναὺς 85. ΒΙΡΏΪΨ ΒΌΒΡΙΟΙΟΤΙΒ. 

4. ἔνδον] βο. ἐν τῷ οἰκήματι. 
6. οὐ καταγνώςομαι)] “1 5848]] 

ποῦ βᾶγθ π6 σοιῃρ]ϑῖηῦ ἴο τηϑζα οὗ 
γοῦ ὑπαῦ 1 τγϑκα οἵἉ οὐποϑυβ. 

11. οὐκ ἐμοὶ χαλεπαίνεις] ΄ο"16 
χεϑᾶ χαλεπανεῖς, Ὀπύὺ Ὁπ6 Ῥγθβθηῦ 15 
Τουπᾶ ἴῃ {π6 Ὀαδϑὺ ταβ88. δηα ον [68 
Ῥοϑὺ βθθθ. “1 Κυονῦ 1ᾧ 15 ποῦ ψΊ ἢ 
6 ὑμαῦ γοὰ 816 ϑῆρυυ, ὑπὺ ἢ 
{Ποῖ ; [Ὁ γοῖι ΚπΟ ΨψὴΟ 8186 ἴο 
ὈΙαΘ ἴον 1... ΤΠΘΥΘ 185. ἃ ΒῈΡ116 
ἀγαχαδῦϊο Ῥγορυιοῦῦ ἴῃ μθβθ σψοσάβ 
ΜΘ. 15. οπ6 οἵ ῃ6 Πη6᾽ [οποῆθ85 
οὗ {15 τηδύο]θθθ Ὡδυτγαῦῖνθ ΤῊ18 
τηϑῃ τχυδὺ πᾶν ῃ8α ἃ ἰαῖσα δχ- 
Ῥουΐθμοθ οἵ οὐμηΐηθ]θ 806 Ὀδθῃ. 
ϑοσαβίοιηθα ἴο Ἰοοῖ οὐ ὕπθ Ὀδβθυ 
5146. οἵ μυτηϑηϊγ. Ἠδ οοπϊά, Ὠον- 

ΠΟΘΙ οἵ 
ϑοκραΐθδ, 80 8. ὃβθ ἴῦ 15 αἰτθοῦν 
Ῥχουρῃῦ Ῥϑίουθ 18. ογββ; ὑαῦ Π6 
ὭΘΨΘΙ ὑποιπρὴῦ οἵ ϑοϊκγαῖθβ ἃ5. Ὅ681- 
Ἰὴρ τὸ 1]}- 7 }}} ουθὴ ρϑίηδὺ ὑποβα 
ῺΟ 66 16 8}}0ὺ [Π86 οϑαθα οἵ ἢ15 
αἀφαία : [18 186. βοιῃθίβιηρ οπίβιαθ 
Ὦ15. ΘΧΡΘΙΊΘΠΟΘ. 

18. ἃ λϑθον ἀγγέλλων] ὃ. {πὸ 
Ὀθϑῦ 1η88. ΘΟΏΘηΖ ΠΘΘΟ]ΘΒΒΙΥ γϑϑᾶβϑ 
ἀγγελῶν : Ὀπὺ ἀγγέλλων 15 δααϊνᾶ- 
Ἰοηῦ ἰο ἀγγελίαν φέρων “ΈΪ1Ο τα 
Πᾶν 1ὴ Ογίο 48 Ο. 

16. ὧς ἀστεῖος] “Βονν οουγίθοιϑ 
188 σοοά [β|]ον 15; βγουρῃοαὺ 81] 
118 τη6. ἢδ πϑοα ο οοϊηβ δα [81] 
ἴο 26 ΠΟΥ͂ 8πη64 16, 8π νγ8β8 ὉΠ 8 
Ὀδϑὺ οἵ πθῃ : ἃη ΠΟῪ ΠΟῪ ΠΟΙ ΒΟΥ 
Ὧ6 ΠΔΟΌΤΩΒ [Ὁ πη6.ἢ 
με ἃΒ δεῖίον 117 ὁ 
ἐμαυτόν. 
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ἐγὼ οἷδα καὶ ἄλλους πάνυ ὀψὲ πίνοντας, ἐπειδὰν παραγΓελϑθῆ 

αὐτοῖς, δειπνήςαντάς τε καὶ πιόντας εὖ μάλα, καὶ Ξυτγενομένους 
γ᾽ ἐνίους ὧν ἂν τύχωσιν ἐπιθυκλχοῦντεο. ἀλλὰ μηδὲν ἐπείγου: 

ἔτι γὰρ ἐγχωρεῖ. καὶ ὁ (ζωκράτηο, Εἰκότως Τε, ἔφη, ὦ Κρίτων, 

ἐκεῖνοί τε ταῦτα ποιοῦςιν, οὗς εὺ λέγεια, οἴονται Γὰρ κερθανεῖν 

ταῦτα ποιήςαντες, καὶ ἔγωγε ταῦτα εἰκότοοα οὐ ποιήςου" οὐδὲν 
Ἂ Ἂ ΄Ὰ Φ ΄ Θ᾽ δ 97. Κλ ’ 

Γὰρ οἴκκαι κερϑανεῖν ὀλίγον ὕστερον πιὼν ἄλλο τε ἢ γέλωτα 

ὀφλήςειν παρ᾽ ἐμαυτῷ, γλιχόμενος τοῦ Ζῆν καὶ φειδόμενος 

οὐδενὸς ἔτι ἐνόντοε. ἀλλ᾽ ἴοι, ἔφη, πιθοῦ καὶ μὴ ἄλλως ποΐει. 

ΧΝ]. Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούςας ἔνευςε τῷ παιδὶ πλησίον 

ἑστῶτι, καὶ ὁ παῖε ἐξελθὼν καὶ ευχνὸν Χρόνον ὀιατρίψας Ηκεν 
92 ἉἭ 7 Υ͂ ἊἋ Δ Φ ΄ 7 

ἄγων τὸν μέλλοντα ὁιθόναι τὸ φάρμακον, ἐν κύλικι φέροντα 

τετριλλλένον: ἰδὼν δὲ ὁ ζωκράτης τὸν ἄνθροοπον, Εἶεν, ἔφη, 
βέλτιστε, εὖ γὰρ τούτων ἐπιοτήχλλωον, τί χρὴ ποιεῖν : 

Ω 
ΠΕ 

Οὐδὲν 

ἄλλο, ἔφη, ἢ πιόντα περιιέναι, ἕως ἄν εου βάρος ἐν τοῖς 

εκέλεει γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι: καὶ 
8 Φ. κ ΄ 

Οὐτῶς αὕήΤὸ ΠΟΙΗΚΕΙ. 

καὶ ἅμα ὥρεξε τὴν κύλικα τῷ (ωκράτει: καὶ ὃς λαβὼν καὶ 

4, ἔτι γὰρ ἐγχωρεῖ] “Ὁ ὑμθτα 
15. 5111] τὴ6 ἴο 50876.᾽ 

6. ταῦτα εἰκότως οὐ ποιήςου] 
ΗΠ ΒΟΒρ οομᾶθιημβ εἰκότως, [ΤΥ ΠΟ 
ΤΘΘΒΟ0Ὼ. ὑπδῦ 1 οδῃ 866, ὑπουρῇ ΘΟῆδηΖ 
Ὀγϑοϊκοίβ 11. 

οὐδὲν γὰρ οἷμαι κερδανεῖν] ΤῊΘ 
Ιη5. ΘΆΙΠΟΡΙΓΥ 15. ΒΙΧΟΠΡΟΥ [Ὁ κερ- 
δαΐνειν, Ὀὰὺ ΘΙ 1 ὕ1ῈΚ ΚοΠθη2 18 
τρηῦ 1 δοοορύηρ ὕΠ6 ἔαύασο. Ῥγοΐῖ 
Οβααθβ αἀθίοηαβ [ῃῇ6 ργθβθηῦ ὉΥ̓͂ 8 
γοίοσθῃοθ ῴο Ηρθγοάούαβ τχ 106 ; Ὀαΐ 
{ποτ ΑὈΙομῦ τϑδᾶβ ἐμμενέειν τε καὶ 
μὴ ἀποστήσεσθαι: Ῥοϑίᾶθ5. ὙΈΙΘΗ 
{86 οοηϑίχιποίίοῃ. 15 αἰ θυ, Ῥ]δίο 

᾿ΘΟὐ]ἃ ΥΨΘΙῪ Ψ{ΜἘΡῚ 880 οὐδὲν οἶμαι 
κερδαίνειν ἀλλὰ ὀφλήσειν, θαῤ οὐδὲν 
ἄλλο κερδαίνειν ἢ ὀφλήσειν ΒΘΘΙῺΒ 
ΝΟΥ ἀουθύία] ΟὙΘΟΚ. 

8. φειδόμενοα οὐδενὸς ἔτι ἐνόν- 
τοασ] “θὴρ ΟἾΔΙῪ θη [16 ν 6886] 
15. Θηρύγ " ; ἃ ῬΥΟΤΘΙΙΔΙ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΗ 
ΜΉΘ πὰ ἤμα ἴῃ Ἠρϑιοα ον β απὰ 
Ταν6 867 μεσσόθι φείδεσθαι, δειλὴ 
δ᾽ ἐνὲ πυθμένι φειδώ. 

117 κ---118 Α, 66. ΙχνἹ], ΙΧΥἹ]. 
ΤΠ Ἰαϑὺ τηοχηθηΐβ οὗ ϑοκγαῦθβ. 

16. αὐτὸ ποιήςε!] “{μ6 ροΐβοῃ 

11 δοὺ οἵ 1561 ποιεῖν 15 π5οα 

ἴῃ. ὑῃ15 ὑθομη]οϑὶ 5086. ΟΥ̓ Τη66108] 
συιΐουβ : ΒοΙηοΥ̓ οἷοθ ὈΙΟΒοου 68 

1 9ὔ ποιεῖ πρὸς φάρμακα, “15 
οἰ Ποδοίουαβθ ρδίηϑὺ Ῥοϊϑοῃ.᾿ ΤΤῃ6 
ἸΘΧΙΟΟΩΒ 8.580 οἵνὸ ϑίσαρο 294 
λοῦτρα κάλλιστα ποιοῦντα πρὸς 
νόσους. 

17. καὶ ὃς λαβών] “4ηα Πα ἴοοκ 
ὦ χἱρηῦ οἤμθουία!]γ, ἘΟΠοΚρδίββ, 
συ ῃουῦ ἃ Βῃπα0}" ΟΥ ΔΩΥ͂ ΟἤΔΠρΘ 
οὗἨ ὀοΙΏΡΙ Χο. ΟΥ οουπίθηϑθηοθ; βμαΐὖ 
Ἰοοκίηρσ οὐ ἴῃ τῶϑη ὑγιῆ Ὀδηΐ 
ὈΓΟΥ͂ΣΒ, ἃ5 Ὦ1Β ΤΩΘΏΤΙΘΥ νγ88, ἢ6. δϑκοα, 
ὙΥγμδῦ 88.ὺ γοὰ οὗ [18 Ῥούϊοῃ 8ἃ5 ἴο 
Ῥουγηρ 8 ἸΙΡαύοη ἤο βοῖὴθ αβιῦυ ἡ 15 
1ῦ Ῥογιηϊ θα ΟἹ ποὺ Νοίϊοθ {Π6 
οϑγμθϑῦ ΘΙ 8515 ὑόν οα {6 
ψγοσάβ μάλα ἵλεως Ὀγ ὑπ6 [Ο]]ονίην 
ὦ ᾿Εχέκρατες. διαφθείρας -- ὁμδηρ- 
ἵὴρ ἴον μ6 ᾿ψοῦβθ, ἃ5 Ῥτοΐί. αβάᾶαβϑβϑ 
ΒᾶΆγ5: 6 γραῦν ρθηΙνα8 
ΒΟ ρ ΒΘ {π6 [ΌΓΟΘ οὗ ὑπ ποσϑύϊοῃ. 
ταυρηδὸν ὑποβλέψας ἀδδουροθ [16 
ἤχρᾶ ριθυοίῃρ σὰζθ ἢδΌϊπι8] ἴο 
Βοκγαῖοβθ, οἵ. 86 ρ. ἘΕΌῸΡ {μ6 86 οἵ 
πρὸς Θία!ΠΡααχα. οοτηρδιθα ϑυψηυροδύμην 
174 8,176 ΒΚ πα ᾿ηδηβΒ τηϑῦδοι- 
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μάλα ἵλεως, ὦ Ἐχέκρατες, οὐδὲν τρέςας οὐδὲ ὀιαφθείρας οὔτε 

τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ προςώπου, ἀλλ᾽ ὥςπερ εἰώθει ταυρηδὸν 
ὑποβλέψας πρὸς τὸν ἄνορωπον, Τί λέγεια, ἔφη, περὶ τοῦδε τοῦ 

πώματος πρὸς τὸ ἀποςσπεῖσαί τινι; ἔξεςτιν, ἢ οὔ; Τοςοῦτον, 

ἔφη, ὦ ζΘώκρατες, τρίβοχκεν, ὅςον οἰόμεθα μέτριον εἶναι πιεῖν. 

Μανοϑάνω, ἢ δ᾽ ὅς: ἀλλ᾽ εὔχεςϑαί γέ που τοῖς θεοῖς ἔξεςτί τε καὶ χρή. 
ΤῊΝ αϊετοίΐκηςιν Τὴν ἐνθένδε ἐκεῖσε εὐτυχῆ γενέςϑθαι" ἃ δὴ καὶ ἐγὼ 

εὔχοκιαί τε καὶ γένοιτο ταύτη. καὶ ἅμ᾽ εἰπὼν ταῦτα ἐπισοχόλμενος 

καὶ μάλα εὐχερῶς καὶ εὐκόλως ἐξέπιεν. καὶ ἡμῶν οἱ πολλοὶ 

τέως μὲν ἐπιεικῶα οἷοί τε ἧςαν κατέχειν τὸ μὴ δακρύειν, ὡς 

δὲ εἴδοκκεν πίνοντά τε καὶ πεπωκότα, οὐκέτι, ἀλλ᾽ ἐμοῦ τε βίᾳ 

καὶ αὐτοῦ ἀστακτὶ ἐχώρει τὰ δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενοα 
ἀπέκλαιον ἐμαυτόν: οὐ γὰρ δὴ ἐκεῖνόν τε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ 

τύχην, οἵου ἀνὸρὸς ἑταίρου ἐστερημένος εἴην. ὁ δὲ Κρίτων 
ἔτι πρότερος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ οἷός τ᾽ ἤν κατέχειν τὰ δάκρυα, 
ἐξανέστη. ᾿Ἀπολλόδωροα δὲ καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ οὐδὲν 

ἐπαύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ τότε ἀναβρυχηςάμενος κλαίων καὶ 
ἀγανακτῶν οὐδένα ὄντινα οὐ κατέκλασε τῶν παρόντων, πλήν 

Γε αὐτοῦ (ζωκράτους. ἐκεῖνος δέ, Οἷα, ἔφη, ποιεῖτε, ὦ ϑοαυκμά- 
ειοι. ἐγὼ μέντοι οὐχ ἥκιστα τούτου ἕνεκα τὰς τγυναῖκας 

ἀπέπεμψα, ἵνα μὴ τοιαῦτα πληχαελοῖεν: καὶ γὰρ ἀκήκοα, ὅτι 
ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾶν. 

οἵ -ἴδοῦ ΤΟΡΙΥ διὰ [18 οοπαποῦ 
Ὁουσποαῦ βοῦν ἴο ποῖσῃύθῃ {8 
Ῥαύμοβ : 86 ἄοθβ ποὺ τηθδῃ ἴο Ὀθδ 
πη ἴθο]τηρ, θαὺ [ἀπ 11ᾶν1ῦν σι Βα 0 ἢ 
ΒΟΘΏΘ5. 888 Ῥιοσπορα ἃ σοί! Ῥ͵ΥῸ- 
Γρϑϑ δὶ πα] θυθησα : 6 ΒΘ6Π15 ποῖ 

ἴο αν Ὀβθθῃ Ῥϑιβοη 1} }Υ7 ̓ μἢπθηοθα 
ὉΥ ϑοϊζυαίθβ Π|κ6 ὕπ6 βευνϑῃῦ οἵ ῃ8 
ἘΠον θη. 

8. ἐπισχόμενος) “ μυύϊιϊηρσ 1ὖ το 
Ἠἴ8. 1105. ΤῊ δον ἐπισχεῖν 18 
868 οὗ σίνίηρ ἃ ἀγϑαρηῦ ὕο δηούμ 1, 

10. κατέχειν] “γα 616 8186 ἴο 
νοΐγταϊῃ ἔγοιη ἰθᾶγθ.᾽ ΤῊΪΐΪδ ἀϑᾶρα οὗ 
κατέχειν ἴδ ΤΥ : οἵ, Βόρῇ, Οϑά. ΤΥ. 
781 κἀγὼ βαρυνθεὶς τὴν μὲν οὖσαν 
ἡμέραν μόλις κατέσχον. ΒοΙονν Ὑ78 
ἰῶνα ὑπ ΘΟΥΏΤ0η 86, κατέχειν Τὰ 
δάκρυα. 

11. ἀλλ᾽ ἐμοῦ τε βίᾳ καὶ αὐτοῦ] 
Ἰαῦ ἴῃ βριύθ οἵ 1:86} ΤῊΥ͂ ὕθδιβ 
Ὀδρϑῃ ἴο ἔον ἱπ ἰουυθηΐβ.᾽-- -ΟΟΡῈ. 

Φ ς ὁ 7 ς΄ Ν 
ἀλλ᾽ Ἠουχίαν τε ἄγετε καὶ καρτε- 

17. καὶ δὴ καὶ τότε ἀναβρυχηςά- 
ἌΧΕΝΟΟ] “0Π6 ρον 811 Ὀυγβίηρσ 
Ιηὐο Ἰἰουπα βοῦ5, ὈΥ 18. σψϑθρίπρ δηά 
Ἰατηθηθηρ Π6 αὐθοι]νγ Ῥτοκο ἄονῃ 
ΘΥΘΙῪ οπθ οὗ [πΠ6 οοιρθην, β8γθ 
ϑοκταύθθ ὨΪΠη5611 ἘΠ γβοΗΐρ που]ὰ 
ομἱῦ κλαίων καὶ ἀγανακτῶν, ϑαμδη2 
Ὀτϑοκοίβ κλαίων καί: Ῥαὺ οδῃ 8ΗΥ͂ 
Οη6 τϑδα {ῃ8 βοηΐθῃοβ ψιποῦῦ [686]- 
Ἰησ ὑμαὺ 15 Υηγύμιη 15 ΠΟΡΘΙΘΒΒΙΥ 
ΤΠΠΘ ἃ ὈΥ͂ ΟἸΠΟΙ οὗ ἐμθβθ πϑϑά]θϑα 
Δα τ Ἰβομίθνοῦβ ΟἹ ἰβϑίοηβ ἢ ὙΠῊ 
κατέκλασε Ἠοίπαονῇ οοιηρδῦθα [16 
Ἠοιμοῦῖο κατεκλάσθη φίλον ἣτορ: 
Δ ΘΡΑΙΠΡΘΌΠα αοῦθϑ ὕνζο ῬϑββδρῈΒ 
οὗ ῬΙπίαυοι, ογίβίος 87, Τϑηνοοίϊι. 
22, ΜΠΟΡΘ ὑπ το ἰ5 υϑρᾶ 85 
ἢθν6. Τῇ οἱα οαϊθίοηβ πᾷ κατέ- 
κλαυσε:ξ ϑδβρμδηυβ οοη]θούαχοα 
κατέκλασε, ΜΈΏΪΟΗ νγὰθ δἰϊουψαγᾶβ 
αἸβοονουθα 1) οαΡ δ] ΠΊ58. 

21. ἀκήκοα, ὅτι ἐν εὐφημίᾳ χρὴ 
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ρεῖτε. καὶ ἡκιεῖς ἀκούσαντες ἠσχύνϑηλιέν τε καὶ ἐπέσχολλεν τοῦ 
ὁ δὲ περιελϑθών, ἐπειδή οἱ βαρύνεςθαι ἔφη τὰ ςκέλη, 

κατεκλίθη ὕπτιος: οὕτο τὰρ ἐκέλευεν ὁ ἄνορωπος: καὶ ἅμα 
ἐφαπτόμενος αὐτοῦ οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον διαλιπὼν χρόνον 

ἐπεεκόπει τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κἄπειτα σφόδρα πιέσας αὐτοῦ 
τὸν πόδα ἤρετο, εἰ αἰεϑθάνοιτο᾽ ὁ δ᾽ οὐκ ἔφη: καὶ μετὰ τοῦτο 
αὖϑια τὰς κνήμας καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμλῖν ἐπεδείκνυτο, ὅτι 
ψύχοιτό τε καὶ πηγνῦτο. καὶ αὐτὸς ἥπτετο καὶ εἶπεν δΤΙ, 

ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρϑίᾳ γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. ἤδη οὖν 
αχεῦδόν τι αὐτοῦ ἣν τὰ περὶ τὸ τρον ψυχόμενα, καὶ ἐκκαλυψά- 
χιενος, ἐνεκεκάλυπτο Γάρ, εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον ἐφοέγξατο, 
Ὦ Κρίτων, ἔφη, τῷ ᾿Ἀσκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα: ἀλλὰ 

ἀπόδοτε καὶ κκὴ ἀμελήςητε. ᾿Αλλὰ ταῦτα, ἔφη, ἔσται, ὁ Κρίτων: 
ἀλλ’ ὅρα, εἴ τι ἄλλο λέγειο. ταῦτα ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ἔτι 
ἀπεκρίνατο, ἀλλ᾽ ὀλίγον χρόνον διαλιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὁ 
ἄνϑορωπος ἐξεκάλυψεν αὐτόν, καὶ ὃς τὰ ὄχωμλατα ἔστησεν: ἰδὼν 
δὲ ὁ Κρίτων ευνέλαβε τὸ Ὑστόμα καὶ τοὺς ὀφϑαλμούοσ. 

τελευτῶν] αἀοοοιαάϊηρ ἴο ΟἸγμ}]1ο- 
ἄοοθ 1 ψὰ8 ἃ Ῥγύμαρουθδῃ Ῥτθ- 
οθρύ. 

ὃ, οὕτω τὰρ ἐκέλευεν] 
ὕπτιον κατακλιθῆναι. 

4. οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον] 
ΘΟ θη Ζ ὑτδοικοίβ ὑῃθ86 ψογᾶβ, θαὺ 1 
ὉΒ1ῈΚ 6. 8ῖ6 7050] ἀοίδπαθα δηα 
γοϑιηθα Ὀγ Ἡδιηάογί. 

1.6. 

8. πηγνῦτο οοηΐγδοίϊθα ἔτῸΠ 
πηγνύοιτο, οἵ. ΤῚ 8, 

καὶ αὐτὸς ἥπτετο] ϑοκγδΐθβ 
ἰτηβ6 1 αΙα [η6 βᾶηθ 85. ὕμ6 1281. 
ΤῊΙΒ ΒΘ 18 ἤο 6 Τῃ ΘῈ} ΟΠ 66. ΒΙΠΊΡΙΥ͂ 
85 Θυιάθηοβ οἵ ἢ15 ρουΐθοῦ οϑ] Δ 688. 
ἘΟΥΒΌΟΥ ῬΥΟΡοδο5 αὖθις, βαρροβίῃρ 
0μαὺ {μ8 βαθ]θοῦ οἵ ἥπτετο 15 ὁ δοὺς 
τὸ φάρμακον, δ! ϑομδηΖ τοϑᾶβ αὖ, 
ῬΓΟΒΌΙΑΘΌΙν οα ὅπ βϑηὴθ ὨγΡού 6815. 
ΝΟΙΠΟΥ δἰ ογαύίοη. 185 ἤο 6 ὀοϊ- 
ταθηαϑά. 

12. τῷ ᾿Αεκληπιῷ ὀφείλολλεν 
ἀλεκτρυόνα] [1 τιϊρηῦ μᾶνθ ὈΘθῃ. 
ΒΌΡΡοβθα {ῃμδὺ {π6 οοπορρύΐϊοη οὗ 1108 
85. ὃ “Πὐὰ}] ἴδνου " νῶϑ [81Ὼ1118} 
ΘΠΟΠΡ ἴο 5ΡΆΓΘ τὰ 841 {86 αη- 
ῬΙΌΠΙΔΌΙ6 ἹΠΡΘΏΌΙΥ ὑμῶῦ ἢδ5. ὈΘΘὴ 

Θχρϑηαθα οἡ {818 ρϑϑϑθᾶρθ. Τὴδ ]δβῦ 
ψγΟΓαΒ. οἵ οκτγαῦθθ 816 1ῇ φῬογΐθοῦ 
ΠΔΥΙΠΟΩΥ ΙΓ ὑπ6 ψ,ο]6 ἴθμον οἵ 
ἢ. ἕουθσοῖπρ αἰδοοῦτθθ. ΗΐΙδ. βοὰ] 
18. Οἡ η6 Ῥοϊηῦ οἵ Ῥαδίῃρ 1Ιρογαΐθα 
ΠΠῸΠῚ ᾧῃ6 ὈΟΑΥ͂ δηᾶ 8]1 108 αὐϊθμαδηῦ 
1ΠΗΤΤΉΙ165 δὴ 0711 ῬΥΘΒΘΏΌΥ 6 
Ῥοϑύουθα ἤο ἢΘῚ᾽ ὈΠΏΔ] ῬΌΣΙΟΥ δα 
Πρ. ΟὈΥΡοΥθΔ] οχιβύθηοα 15 1η ἴϑοῦ 
ὃ. ΤΩ ΟΡ Ια οομάϊδ!οη. οὗ ὑπ6 8011], Ὁ" 
ὙΏΙΟῊ ἀθαῦῃ 15 [Π6 ΤΟΙ ΘΟῪ ; ὙΜΠ616- 
ἴοτθ ϑοκγαῦθβ νονθ ὕο ΑΒΚΊΘΡΙοΒ. 86 
ΒΘΟΥΠΟΘ. ΟἸΒΟΟΙΠΔΙῪ ΟἹ. ΤΘΟΟΥΘΙῪ [ΥΌΤΩ. 
ΒΙΟΚΏ 685. Ῥγοΐῖ, αβάαθθ ΔΡΗΥ απούθϑβ 
Τύηινογν 07 «Αἰδϊνθγιβ Ν' τ “Τὴ  Ἰοηρ᾽ 510Κ- 
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ὭΘδ5. οἵἩ Βοα ἢ δηα ἸἸν]Ωρ᾽ ΠΟΥ͂ ὈΘΡΊΏΒ. 
ἴο ταϑμαᾶ. ἕο ΟἸγΡΙΟαοΙῸΒ : ἕνα 
τὰ νενοσηκότα τῆς ψυχῆς ἐν τῇ 
γενέσει ταῦτα ἐξιάσηται : Ἠδ 5ρο8Κ8 
ἴοο οὗ 8 ΟΥ8616 νοῦ ἀρο]α165 τὰς 
ψυχὰς ἀναγομένας τὸν παιᾶνα δειν. 

1ὅ. ἐκινήθη 7 “ἢ βιγθα ᾿ : Ῥγοῦ- 
ΘΌΪΥ βοτὴθ δ] 1 σὺ βϑρᾶϑιὴ ΟΥ θυ ο Υ 
δῦ {Π6 τηοϊηθηΐ οἵ αἀϊββο! 0}. 
ἐκινήθη ἰθΒ ἴϑ 7 ἴοο 1214 ἃ σψογᾶ ἴο 
ΒΙσΏΪΎ ΘΟΙΨῈ]ΒΙΟΉ5, ἃ5. βοόπιθ Μου]α 
Πδνᾳ 10. 
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ἭΖδε ἡ τελευτή, ὦ Ἐχέκρατες, τοῦ ἑταίρου ἡμχῖν 
ἐγένετο, ἀνδρός, ὧς ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν τότε ὧν ἐπειράϑθηλιεν 

ἀρίστου καὶ ἄλλως φρονιλκικωτάτου καὶ δικαιοτάτου. 

1. ἥδε ἡ τελευτή] Τὴ Ἰαϑῦ 
γθ6 1ἴπθ5 οἵ τὉμ6 ἀϊδίοριιθ ἢδνα 
ὈΘΘῚ ΨΘΙΙΟΌΒΙΥ δββα 1164 Ὁ αἰ ογοηῦ 
ΟΥἸ 65. Οἡ ἄϊνοῖθ ΡΤΟΌΠβΒ. ΕἸτοῦ 
ὙΥγύθθη οι, οἴθηαθα ὈΥ τότε, ρῥτο- 
Ῥοβθθ τῶν πώποτε. Ἡδίμαου ψου]α 
ἢᾶνε πάντων, τότε ὡς ἐπειράθημεν. 
ΞΟΒδηΖ Ὀγϑοκοίβ ἄλλως. ἩΠχβΟΗρ 
15. δούϑ!ΠΥ Ῥγθραρθα ἤο ὀδπ66] 81] 
δου ἐγένετο. 1 Ὀδἰΐονα ὑπμαῦ ΘσΘΥῪ 
γοΤα βίδηαθ ΘΧΘΟΙΥ 8δθ ῬΊαῖο ψτοῦῖθ 
10, δα ὑπᾶὺ ἢοῦ οπμα οου]Ἱα Ὀδ δἰΐουβα 
ΟἹ οὐτὐθα τιμοαῦ τϑυτηρ ἢ 58α 
ΤΉ ΤΙ510 ΟΥὨ 018 Βο] θη οἱοβθ. Ὑγγύϊθῃ- 
ΘΟ Βαρροιίβ μἷ5. τῶν πώποτε ἔτοτῃ 
ΡΙαΐαγοῃ, Ὀὰὺ ῃ6 Ῥ]αύοηϊο Ῥαβϑαρθβ 
ἢ6 αυοίθβ ἢᾶνα γενομένων, ἀφικο- 
μένων, δαἴο., ΜΈ1Ο τϑκοθ 8} {π6 
αἸΠοθηοθ. ΜΟΘΟΟΥ Π6 1ηὐγοάπορθ 
ὃ ἴομρ οἵ Ῥϑῃθσυσῖο, ψ Ώ1Οῆ, ὑπουρἢ 
ποῦ ῬΟΥδΡ5. οχδρρογαίθα, 15. απο 
αἰδοονάδϑηῦ τι ὑπ6 βαρατιθα 51πὸ- 
ῬΙΠΟΙ͂ ψΏΙΟἢ 15 ὅμ6 ομϊθ οἤδυτα 
ΟΥ 818 νγοηαου ἃ] βόθηθ, 82η4 σι 
76 δὐυιίουθυ τηοάοοῦ ὡς ἡμεῖς 

φαῖμεν ἄν : {μ18 Πδ5 ὈΘΘῺ γϑιηδυκοᾶ 
Ὁγ Ρτοῖ, Θβάᾶε. τῶν τότε, 85 5.181]- 
Ῥϑαμὶ βδύ8, “ΒΟ]ΘΙΏΠ18 οϑὺ [ου 18, 
1ῃ. ΘΙ ὈΒΙΩΟΟῚ ῬΙΘΘΟΟΙ 15, τηθϑηϊηρ' " οἵ 
8.11 Ὧ15 σοῃ ΘΙΏΡΟΙΔΓΙΘΒ ἡ ; 8η6 ἴον [88 
ΤΘίθυθμοα οὗ τότε ἴο ἃ τϑοθῃηῦ φϑυϊοά 
δ οἰΐοβ οίιῥιουβ 368 ΒἙ. ΒΒαῦ ρῥτοῦ- 
ΔΌΪΥ, δ ατοίθ βϑαρροδίθ, Ῥ]αῖο τιϑϑὰ 
186 ψοχα υϑῦμου ἔτοιη ἢὨ1Β οὐ Ῥοϊηῦ 
οἵ νἱοὸν δὖ ὑπ πηθ ἢθ σψυοῖθ ἰῆϑῃ 
ἴσου ὑῃϑῦὺ οἵ [86 βιρροβθα βρθβᾷου, 
ἄλλως 85 ΓΘίρυθηοβ ποὺ ο τῶν τότε, 
85 Ἡοϊηδονῖ 10 Κ5, θὰὺ το ἀρίστου: 
“1ὴ οὔθ τοϑρθοίθ᾽ 15. ῬΥΘΟΙΟΔΙΠΥ 
βαυϊναίθηῦ ἰο “ἸΔΟΥΘΟΟ,, ΟΣ 
“Ῥοβιάθα᾽: 10 ΤΉΘΓΘΙΥ ΒΟ 8. ἰοὺ τ} Κ 
[86 ὑυϑηβιύοη ἔσο ᾧΠ6 νϑραου ἰο 
8 τόσο αοῆηιθθ οχρυθβϑϑίουβ οἵ 
ῬΓΔ1586δ. Ῥυθβουνίηρ ὑῃ6 βοηΐθμοθ 1η- 
ἰδοὺ Τ 5ῃου]α ἰγϑηβίαίθ: “βοὴ γᾶ 
76 οῃᾶ, Ὁ Ἐομοκγαΐοθθ, οἵ οὔῦ 
ΘΟΙΏΘΏΙΟΏ----ἃ, Τηϑη, ἃ5 ψῸ Β5ῃοι]α 
58, ϑιηοηρσ 81} ὑθθὴ Ἰ᾿νπρ ΏΟΙΙ 
6 ΚΩΘῪ {π6 ποθ]θϑῦ, ΔῪ δηα {16 
υγιβοϑῦ δηα τηοϑὺ 151. 
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θη μοτικὴ καὶ πολιτικὴ ἀρετη 

ΤῸ ὕῃθ βὑὐπάθηῦ οὗ Ῥ]αίοβ οὔμβιοβ 1ὖῦ 185. ΟὈΙΟΌΒΙΥ ᾿πηροχίθηῦ ἴο 

αδύθυσηηθ οχϑοῦν σγῆϑὺ 15 ἴο Ὀ6 υπαριϑύοοα ΟΥ̓ ὕΠπΠ6 ῬΟΡ ΪΔΥ, 88 
οοηὐταβύθα νυ ὑπ 6. ῬΒΙ]ΟΒΟΡΏΙΟ, ἀρετή, Δηα Βῃου]α ὕμουθ Ῥτόνθ ἴο 

ὍΘ ΙΏΟΥΘ ὕμϑῃ οὔθ ψϑυϊθῦυ οἵ 86 [ὈΤΊΏΘΙ, ὕο αἸΒΟΙΠΡΌ]8η Ὀδύνγθθῃ 
ὕμθη. ΥΠ ἃ νἱθὺ ὕο {Π15, Γ ῬΙΌΡΟΒΘ ὕο δχϑιηΐπθ Ὀυ]οῆν ῬΙαῦοβ 
ῬΙΠΟΙΡΑΙ δὐαυθυηθηΐβ οἡ. [86 βα θ]θοῦ. Βϑβϑιάθβ ὑῇθ Ῥδββαρθβθ 1ὴ 0Π6 

λαρά, Θ8 Ὁ [01]. δηὰ 82 Α, [6 [Ὀ]]οσΙηρ' οχύγϑοίβθ βθθῖὴ ο 16 
ἴο οοηΐθ]η. ἃ ΘΟΙΡ]οΘῦθ Θχροϑιοη οὗ ῬΊ]αῦο᾿Β ϑΊΘΥ,Β. 

ι. Αοριεδίες δ5δ4 ο. ἄρ᾽ οὖν οὐ τούτῳ θῆλον, ὅτι ἐν τοῖς ἄλλοις 
Ξυμβολαίοις ὁ τοιοῦτος, ἐν οἷς εὐδοκιμεῖ δοκῶν δίκαιος εἶναι, ἐπιεικεῖ 

τινὶ ἑαυτοῦ βίᾳ κατέχει ἄλλας κακὰς ἐπιθυμίας, οὐ πείθων ὅτι οὐκ 
ἄμεινον, οὐδ᾽ ἡμαλερῶν λόγῳ, ἀλλ᾽ ἀνάγκη καὶ φόβῳ, περὶ τῆς ἄλλης 
οὐείας τρέμων ; Καὶ πάνυ γ΄, ἔφη. Καὶ νὴ Δία, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ φίλε, 

τοῖς πολλοῖς τε αὐτῶν εὑρήςεια, ὅταν δέη τἀλλότρια ἀναλίοκειν, τὰς 
τοῦ κηφῆνος ξυγγενεῖς ἐνούςας ἐπιθυμίας. Καὶ μάλα, ἡ δ᾽ ὅς, ς“φόδρα. 

Οὐκ ἄρ᾽ ἂν εἴη ἀοςτασίαστος ὁ τοιοῦτοα ἐν ἑαυτῷ, οὐδὲ εἷς, ἀλλὰ 

ὀιπλοῦς τις, ἐπιθυμίας δὲ ἐπιθυμιῶν ὧς τὸ πολὺ κρατούςας ἂν ἔχοι 

βελτίους χειρόνων. Ἔςτιν οὕτως. Διὰ ταῦτα δή, οἶμαι, εὐσχημονέεο- 

τεροαο ἂν πολλῶν ὁ τοιοῦτος εἴη: ὁλχονοητικῆς ὃὲ καὶ ἡρμοοσλιένης 

τῆς ψυχῆς ἀληθὴς ἀρετὴ πόρρω ποι ἐκφεύγοι ἂν αὐτόν. 

᾿. Μοριδίίε δ06 α. οἶμαι γοῦν, εἶπον, δίκαιά τε καὶ καλὰ ἀγνοού- 
χενα, ὅπῃ ποτὲ ἀγαθά ἐςτιν, οὐ πολλοῦ τινὸς ἄξιον φύλακα κεκτῆςθαι 
ἂν ἑαυτῶν τὸν τοῦτο ἀγνοοῦντα" μαντεύομαι δὲ μηδένα αὐτὰ πρό- 

τερον γνώσεσθαι ἱκανῶς. 

1. Πἰοριδίλς ὅ00 ». ἂν οὖν τις, εἶπον, αὐτῷ [80. τῷ φιλοςόφῳ 
ἀνάγκη γένηται ἃ ἐκεῖ ὁρᾷ μελετῆσαι εἰς ἀνθρώπων ἤθη καὶ ἰδίᾳ καὶ 

Θηλλοςίᾳ τιθέναι καὶ ἡ χχόνον ἑαυτὸν πλάττειν, ἄρα κακὸν: δημιουργὸν 
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αὐτὸν οἴει γενήςεοϑθαι ςοὐφροούνης τε καὶ δικαιοσύνης καὶ ευμπάςης τῆς 

δημοτικῆς ἀρετῆα; ὝἭΚκιςτά γε, ἡ δ᾽ ὅς. 60] Α. ἔπειτα. οἷμαι, ἀπερ- 
γαζόμενοι πυκνὰ ἂν ἑκατέρους᾽ ἀποβλέποιεν πρός τε τὸ φύςει δίκαιον 

καὶ καλὸν καὶ εὥφρον καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα καὶ πρὸς ἐκεῖνο αὖ, ὃ 
ἐν τοῖς ἀνϑορώποια ἐμποιοῖεν, ξΞξυμυλιγνύντες τε καὶ κεραννύντες ἐκ 
τῶν ἐπιτηδευμάτων τὸ ἀνὸρείκελον, ὃ ὁὴ καὶ “Ὅμηρος ἐκάλεςεν ἐν 

τοῖς ἀνθρώποις ἐγγιγνόλμενον ϑεοειθές τε καὶ ϑεοείκελον. 

ἵν. Δα 110 Α. ΚΛ. (ζωφροούνην μοι δοκεῖ φράζειν, ὦ Μέγιλλε. 
δεῖν εἶναι τὴν ξυνεπολένην ὃ ξένου: ἧ γάρ; ἈΘ. τὴν δηλιώϑη Γε, 

ὦ Κλεινία, καὶ οὐχ ἣν τις ςεχκνύνων ἂν λέγοι, ἀλλ᾽ ὅπερ εὐθὺς παιοεὶ 

καὶ Θηρίοιο, τοῖα μὲν ἀκρατῶς ἔχειν πρὸς τὰς ἡδονάς, Ξύμφυτον 

ἐπανθεῖ, τοῖς ὃὲ ἐγκρατῶς" ὃ καὶ μονούχλενον ἔφαλιεν τῶν πολλῶν 

ἀγαθῶν οὐκ ἄξιον εἶναι λόγου. 

ν. ἤοιο 99 ΕΒ. εἰ δὲ νῦν ἡμεῖς ἐν παντὶ τῷ λόγῳ τούτῳ καλῶς 
ἐζητήςαλχλέν τε καὶ ἐλέγολιεν, ἀρετὴ ἂν εἴη οὔτε φύςει οὔτε θιδεικτόν, 

ἀλλὰ Θϑείᾳ. μοίρᾳ παραγιγνοχλλένη ἄνευ νοῦ. οἷς ἂν παραγίγνηται, εἶ μή 
τια εἴη τοιοῦτοα τῶν πολιτικῶν ἀνὸρῶν, οἷος καὶ ἄλλον ποιῆςαι 

πολιτικόν. εἶ δὲ εἴη, ςσχεδὸν ἄν τι οὗτοο λέγοιτο τοιοῦτος ἐν τοῖς Ζῶειν, 

οἷον ἔφη Ὅμηρος ἐν τοῖς τεϑνεῶει Τειρεςίαν εἶναι, λέγων περὶ αὐτοῦ 
ὅτι οἷος πέπνυται τῶν ἐν “Αιϑδου, αἱ δὲ «οκιαὶ ἀΐσεουει. ταὐτὸν ἂν καὶ 

εὐθὺς τοιοῦτος, ὥεπερ παρὰ οκιὰς ἀληθὲς ἂν πρᾶγαλα, εἴη πρὸς ἀρετήν. 

νὶ. [ατὺς 042 οθδ. μόνοι γὰρ ἄνευ ἀνάγκης αὐτοφυῶς φθείᾳ «»μοίρᾳ 
ἀληθῶς καὶ οὔ τι πλαοστῶς εἰςεὶν ἀγαθοί. 

νυ. Μοριδίϊε 619 ὁ. εἶναι δὲ αὐτὸν [30. τὸν τὴν εΓίστηΝν 

τυραννίδα ἑλόμενον] τῶν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἡκόντων, ἐν τεταγχένῃ 
πολιτείᾳ ἐν τῷ προτέρῳ βίῳ βεβιωκότα, ἔθει ἄνευ φιλοςοφίας ἀρετῆς 
μετειληφότα. ὧς δὲ καὶ εἰπεῖν, οὐκ ἐλάττους εἶναι ἐν τοῖς τοιούτοις 

ἁλιςκομένους τοὺς ἐκ τοῦ οὐράνοῦ ἥκοντας, ἅτε πόνων ἀγυμνάςστους. 

ν. Ἀεοριδίιε 401] π. τῶν παραλειπομένων καὶ μὴ καλῶς 

ὀημιουργηθϑέντων ἢ μὴ καλῶς φύντων ὀξύτατ᾽ ἂν αἰςϑάνοιτο ὁ ἐκεῖ 
τραφεὶς ὡς ἔϑει, καὶ ὀρθῶς ὃΐ χαίρων καὶ δυςχεραίνων 1 τὰ μὲν καλὰ 

ἐπαινοῖ καὶ καταδεχόμενος εἷς τὴν ψυχὴν τρέφοιτ᾽ ἂν ἀπ᾿ αὐτῶν 
καὶ γίγνοιτο καλός τε κἀγαθός, τὰ δ᾽ αἰσχρὰ ψέγοι τ᾽ ἂν ὀρθῶς καὶ 

χςοῖ ἔτι νέος ὥν, πρὶν λόγον δυνατὸς εἶναι λαβεῖν, ἐλθόντος δὲ τοῦ 

λόγου ἀςπάζοιτ᾽ ἂν αὐτὸν γνωρίζων ὃι᾽ ὁμοιότητα μάλιεοτα ὁ οὕτω 

τραφείς. 

Οὐμοὺ Ῥββϑαρθθ τηϊσὴῦ Ὀ6 απούθα ΤΊΟΥΘ ΟΥ' [685 ὈΘΔΙηρ οῃ {π6 
Βα ]Θοῦ, αι. Πορμδίίο 409 Α, 4350 8, ααράγιβ 256 π, δγοίαφογαϑβ 

1.7 Ὥδγα [Ὁ] ονοᾶ ἐπ6 ἰοχὺ οἵ ἴα ΖΈΟΝ δαϊζουϑ. 
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Θδῦ ὁ [0]]., Ὀὰῦ ΠοπΘ, 850 [8 δὲ 1 δὴ 8816, ΥΏ]ΟὮ ΠΟῪ ΒΗΥ͂ 

Δα] 0108] ἸΙσῃῦ ἀροη 1. 
Τη {π6 οχίσϑοῦ ἢγϑῦ αποίθα γα Πᾶγύθ, 1Ὁ 18 ΟἸΘΔΥ, ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ [6 

ΒΒ 16 οοΟποδρύϊζοῃ οἵ ὕμθ ναϊραν βοιὺ οἵ νἱτύσθ ὃἃ8 ἴῃ δῦαθάο ὃ Ῥ. 
ῬΙαΐο 85 Ὅθθῃ ἀθβουιθίηρ, ἰῃ. ομ6 οὗ ὕμθ τηοϑῦ ϑοδύμιηρ ῬΘΑΒΆΡΘΒ 
ἢΘ ΘΥῸῚ Ῥϑημπθα, ὑπ6 ομϑιϑούου. οἵ {π6 ὀλιγαρχικὸς ἀνήρ. ὕποῃ ἃ 
Ἰη8}) βοῦβ ΠΟΤῈ ΘΌΟΥ͂Θ 811 ὑΠ]ηρ8; Π6 βοῖθρθθ δηα Ποϑιαβ 8ηα ἀΘΠ165 
Ὠ]τη561ἢ, Βα ρασ]ηρ 811 οὔμθι δρρϑυῦμθβ Ὀθηθαύῃ ἢ} 8 τηϑβύβι- ῬΘΒΒΙΟῺ 
οὗ διμδβϑίηρ θη. Αμαᾶ βϑἴποθ βθοἢῃ δι ὑθμα 1ῃ ὑμ6 τηϑίῃ 
ἴο ουὐνχαια ΟΥΟΘΙ]1 655 οἵ οομαποῦ, 6 Θοα 1165 ὑη6 γϑραύθθοη οἵ 
Ὀδίηρ 8, ὙΥΟΥΠΥ τϑϑρθούβ]θ τηϑῃ. Ὑϑῦ ἢθ 15 ΠΠ16ὰ σῇ 8. βυα τα 
Οὗ “ἄτοπα ᾿αϑύβ,᾽ ΏΙΟΙ 816. ΘΟΙΠΙ ΘΗ 618 ἀονσ ΟΥ̓ 86 Β.ΤῸΠρΡ 

Ὠϑπᾶ οὗ ἀνϑυύίοθ, θὰῦ ἃ ϑυϊογοα ο τοῦ ἀμομθοῖκθοα, 1[ 0815 ΤΥ 

θ6 ἄοῃβ δὖ διούμου Β βαχσρθῆϑθ. Αἀμᾶ 81] {818 Πᾶρρθῃθ Ῥθοδαθα 6 
Πᾶθ Ῥαϊα πὸ πρρᾶ ἴο ἢ15 οαἀποδύίϊζοη. Ἤρτθ γα πᾶν ἃ φῬϑυϊθοῦ 

ῬΙούστθ οὗ ἃ τηϑῃ δι᾽ ἀκολασίαν ςεεωυφρονιαμένος : [η. ὑῃδὺ ἢ6 ΘΟὨἑΤΟΙΒ 
ΠῚΒ. 5658 ϑρρθύϊεβ μ6 15. 80 8. σώφρων, θαῦ 6. ΘοηΐγοΙ]β. ὑμθτη 
ΟὨΪΥ Ῥθοδῖιδα ἢ6 15 ἀκόλαστος ἴῃ ῃ6. ἱπαυΐσθηοθ οὗ ἀπρουσπαβα 
ΔΥΘΙΪΟΘ. [Ι͂ἢ 1ἰ δρϑίῃ Ρ]αῦο ᾿πϑὶϑύβ ΡΟ. ὕῃ6 ροϊῃῦ ψΏ]ΟΏ 15. 850 
ΒΥΓΟΠΡΊΥ ΘΙ ΡΠΔΒΙΒΘα ἴῃ {πΠ6 δήασραο; ὑμαῦ Ὧο τθ8] Καον]θάσα οἵ 
ὉΒ]ηρ5 1υϑῦὺ δπα Ὀθϑαῦα] οδῃ αχὶδὺ 1 Οἢ 15 ποῦ θαθθα οἡ Κηον- 

Ἰρᾶσθ οἵ ὕῃθ σοοὰῦ. γα 866 ὑῃθῃ 1ῃ ὕμθϑθ ραββϑᾶρϑὰ ὑπαῦ ὕΠ6 δὃῪημο- 

τικὴ ἀρετὴ ἰ5. ἃ ἸΠΟΥΔΙΠΟΥ͂ ἔουτηθα ὈΥ ὕ88 τηᾶ88 οὗ τηϑῃκιπα ἔου 
ὑπθιάβθινοθ Οἡ ΒΟΥ τἰ1Π108718 ῬΥΪΏΟΙΌ]Θ5, ὈΥ ὈΔΙΔΠΟΙΠο Ῥ8ΙΏΒ 

Θἃ Ῥ]ΘΑΒΌΥΘΘ, 8ηα σψιῦμοαῦ Κηον]θᾶάσθ οὗ ὕπ6 σοοᾶ. δ ΟΌΒΘυνΘ 

8150 ὑμδῦ ἴου 0015 ῬΙαῦο 85 πούμιησ Ὀαὺ ΒΟΟΙῺ 8ηα ΒΒΙΌΘΔΒΙΩ : Π6 
σοῦ ]α ποῦ ἱπαθρα ἄθην ὑμαῦ ὃ. ὑθιῦρθύϑηοθ ΣΏ1Οἢ 15. Ὁη6 οἴβθοῦ οἵ 

Τηὐθιη  Υϑ 08. 15. Ὀθύθου. ὑμϑη πῸ ὕθιῃρούϑηοθ δὖ 81}; Ὀαύ 1ὖ 15. δὖ 

Ῥαϑὺ 8 Ὅαϑθ 8ηα βοσαϊα οουηνουοιῦ οἵ ὑστιθ ν]σῦπ6. 
Βυὺ ἴῃ 111 νγθ αν αα08 8 αΙΠογθηῦ Ῥιοῦασθ.Ό Ἠρθγθ 1χὸ 866 

006 ῬΒΠΟΒΟΡΙΘυ Ὠ] 1861}, 88. Ῥυόρβοῦ δηα ὑθδοῆθυ, ογθϑύϊηρ ὑῃ6 
δηλοτικὴ ἀρετὴ 1 ὕῃθ 5015 οἵ 15 [6]]ΟἿ τλθη, ΟΥ̓ τηου]α]πρ ὑΠ61Υ 
ΟΠ δούθιβ δἴύον ὑΠ6 τηᾶρα οὗ ὑμαῦ 7αϑύϊο6 δῃα Ὀθδαῦῦ σγμθυθοῦ ἢ6 
ὈΘῃοΙ 45. ὑπ6 δὔθεμδὶ 1ᾶθα8. ΑἊΑ8 0Π6 ραϊηύθυ 5 οἴϑησθ Ῥϑβ868 ἴο 8πὰ 

γο Ὀρύνγθθῃ [58 068] 8η6α 15. οϑῆνϑϑ, 50 15 ὕῃ6. σᾶζθ οἵ ῃ6 
ῬὨΙΠΟΒΟΡΠΘΙ ὑυστηθα ΠΟῪ ὕο 15 1668] διό μϑῦγρθ, ποὺῦ ὕο ὑη6 Ὠυτηδῃ 

ρα οἵ {πΠ6 αἰνίπθ ὑμαῦ ἢθ 15. 15] οηησ, ΝΟΥ͂ 1ὖ 15. ουἹαθῃηῦ 
Ὁμδὺ {}15 νἱγύαθ οδὴ πὸ ἸΟΠΡΘΡ 6 8 οοΟῃὐθι 1016 ὑΠ]ηρ,, 51η66. τὖ 
15. ὑοῦ ὑῃ6 ῬΒΙ]ΟΒΟΡΏΘΙ 5. ὙὙΠ116 ὕο Ῥᾶσβθ ἴῃ 186 βύυαν οἵ {88 

ὑγαῦῃ, ὑμ8ὺ 6 ΤηΔῪ ᾿πηρ᾽ϑηῦ τὖ ἴθ ὑπΠ6 Ὠθαυύβθ οὐ τηθῃ : 1ὖ 15 ᾿ηἀθρα 
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ὍΠ6 ὨΙρμθϑὺ ὑπ8ὺ Π6 στθαῦ τηϑϑ8 οὗ τηϑη]οη δ ΠΟΡ6 ὕο ὐΐβίῃ, 

Ὑ7ὴ0 11ν6 δηᾶ 616 ἴῃ ὕμθ6 ἀδιη 88 οὗ [88 οανθ.0 ἀρϑίῃ 818 18. ὯῸ 
ΙΟΩΡΘΙ 8. δὕθ]οα] οοάθ 10 06 τηυ]υϊπαθ ἔᾺ8 116 ΤῸΥ ὑμθιηβοῖνοβ ; 
10 15. Οὴ6 ΜΏΙΟΩ Π6 ῬὨΙΠΟΒΟΡΠΘΙ ἔΡΘΤΉΘ5 [01 ὑμθηλ: ΠΟΥ ἄοθβθ ΠΘ 
ὁΟηΒίχιοῦ 1Ὁ ΘΟ ΘΗΥ͂ ὉΠ] ΑΔ. ὉΔ515, θαὺ ουὐὺ οἵ 815 Καονίθαάσο οὗ 

1468] ταῦ. Ὑοὺ δ5 μοὶ ὈΥ ὕμϑιὰ 10 15. 5011 αὐ] ατίδη, ἔοΥ ὉΠΘΥ͂ 
δοοθροῦ 1Ὁ οἡ ὐλ]108118η. ΦΤΟΌΠΟΒ : ὑΠ6Ὺ τϑοθῖνα 1ὖ, ποῦ Ὀθοϑαβθ ὑῃθ 
Κηονγ ΨΥ 1ὖ 18 σοοά, ἴοΥ 86. δῖ ψιὺπουῦ Κπον]θᾶρσα οἱ μ6 ροοᾶ, 
Ῥαῦ Ὀθοδῦθθ ὑῃ6 ῬΒΠ]ΟΒΟΡΏΘΥ ΘΟΏγΙΠΟΘ5. ὑπθ ὑπμαὺ 1 15 ἴοΥ ὑμὶν 

δανϑηΐαρο ἴο ἄο 80; ὑῃμϑὺ ΟΥ̓ ΒυηηἸὑὑηρ ὕο 105 γϑϑύγι οὕ. ὉΠ6ῪΥ 
δινοἹα σγοαῦ ον1]18. ΑἈΑ,5 ὑΠ60 Πο!α 1ὖ, ὑΠπογθίουθ, 1ὖ 15. αὐ] ὐδτῖδῃ ; 88 

8 ΟΘΟΠΟΘΙνΘΒ 1ὖ, ποῦ 80: ὑμὰϑ ὑΠΟΥ 816 501], ὑπουρῇ 1 ἃ [81 ΤΩΟΥΘ 

ΤῈ Πη6α 56η86, δι᾽ ἀκολαςίαν ςεςωφρονιαμένοι. Ρ]αίο 8οϊκηῃον]θασοθ 
ταῦ 086 τηογϑ εν οἵ ὑμ6 πια!υπᾶ6 τησϑῦ 6 αὐ 1ὑθυ δ, 5106. ΠΟΘ 
ΟὔΠΘΥ 185. αὐδαιηθοϊθ βάν Ὁ ὕπμθ ΒΙΡΆΪΥ ὑταϊηθα τῃϑύδρ ἢ ϑ]οῖϑι. 
ΤἬΘΥΘίουΘ, ΠΟΎΘΥΘΣ ΒΌΡΘΙΙΟΥ [16 ΤποΥΘ ΠΥ οὗ ὕμοβα ψΏΟ ΟΠΘΥ͂ 0}15 

Οοὔθ Ἰῃ8.ὺ 6 ο ὑμαῦ οἵ [88 ΟΡ ΤΟ ΠΟ] τηϑη, ἴῦ 15. βυπᾶοιοᾶ 
ἴτογη ὑμαῦ οὗ {Π86 ῬἘΠΠΟΒΟΡΉΘΥ ΟΥ̓ ἃ [αὐμοιη]θθβ σὩ]Ε---ἰὖ 15. ἄνευ 

φρονήςεως. 

Τὴ [ῃ6 ποχὺ ὕδμτθθ ααούα!οηβ Ρ]αῦο 15 βρθακιηρ οἵ δὴ ᾿ηηϑδύθ 
γισῦαθ, ποὺ ΒΡΥΙΠΡΊΩρΡ' [ΤῸΠῚ ΤΟ ΒΟῚ. ΟἹ 8ΩΥ βυβύθιῃ, αὺ ἵγομι πϑύυτχαὶ 

Ἰηβύϊηοῦ, Τὴ τηοϑῦ ᾿ηὐουθϑῦϊηρ 8η6 πηροχύϑηῦ οὗἨἉἁ {686 Ῥαββθδρθδ 
15. ὑῃδῦ ᾿᾿Ὸ ὑπ6 .2)7ογνο, νΥ 10 ἢ 105 οομὐοχὺ οἵνοθ ἃ ῥγθῦυ [Ὁ]} 
βὐαὐθιηθηῦ οἵ Ῥ]αῦοβ νίθφυ. ΤῊ15 ᾿πϑύμποῦνο νἱσύαθ 15 ἄὰθ ἴο πὸ 

αἤἴοτῦ οἱ 18 ῬΟΒΘΘΘΒΟΥ Ὀὰαὺ ὑο ὑπ6 αἰϑρθηβδίϊοῃ οἵ Ὠθᾶνθῃ : θείᾳ 
μοίρᾳ  παραγιγνοχκένη---8ι ῬΏΤΘΒΘ ὙΠΏΙΟΝ 15. ΟΧΡΙΘἰ πο ἴῃ νἱ ὉΥ 

αὐτοφυῶς.2 ΌΟΓΠΠΘ ΤΠΘῚ 8186 50 ΠΘΡΡΙΥ͂ Θμαονρϑα ὈΥ͂ αἸΛῚΠ6 ἴϑνοῦτ 

ὑμοῦ νιύμοαῦ οομβοϊουβ!ν δα νηρ δἰῦου νἱχσύθπθ ὕμου ἰθϑα νἱχσύπουϑ 
Πνοϑ; ᾧῃ8γ0 αἀο τἰρῃῦ σψιύθουῦῦ Κποσίπρ ὑμ6 αἰἤθυθηοθ Ὀθύνγθθῃ 
ΤΡ 8η6 Ιοηρ. Νοῦν [815 ἡδύμχα] νσύτιθ 5ΘΘΙὴ5 ἂὖὺῦ Πγϑὺ βισῆῦ 
απ Που]ὺ ὕο ΟἸΔΒΒΙΙ͂Υ Δ] οι ρ ὙΠ ἢ οἰ 61 ἴοστὴ οὗ δημοτικὴ ἀρετὴ Ὀθίουθ 
αἀαθουιρθθα. Βυῦ ἃ. Οἴοϑοὺ δχϑιηϊηϑῦιοη 001} ον ὑμαύ, Πού ΥΟΥ 

ΓΑ οδρθα] ἰηγοούσαϊίοη ἰηο 06 φύσει ἴῃ πη6 ὥίεμηο. Βαὺ 1 {Π1πς {πᾶῦ 
τηθϑηΐϊησ οἵ {π6 Ῥῇταβο ϑείᾳ μοίρᾳ ν1}]} 
Ὀ6 ἔουμα ἴῃ Ζ6116 15 ΦλγζοδορἼῖε αἴ67' 
Ογλθονόην τὶ ᾿ Ὁ. 497 ποίϑ (ϑγ δα.) 68 
4150 Ὅτ. ῬἘΠοΟΙΆΡΒΟΠ ΒΒ ποΐθ οἢ Οογρίαδ 
δ06 8 οὐχ οὕτως εἰκῆ κάλλιετα παρα- 
Γίγνεται. 

2 ΤῊΪ5. βϑϑῖὴβ δὖ ἢγϑὺ βίρῃῦ ὕἤο οομῆϊοῦ 
Ιλ ὑΠ6. ορροβίνϊοη οὗ ϑείᾳ μοίρᾳ ν᾽] ἢ 

γΏ116 πὰ {Π6 Ζατῦβ Ῥ]αῦο ἴβ οοη γαϑύϊηρ 
ὕμο αὐτοφυὴς ἀρετὴ ψ 1 ὑπᾶὺ τ ΪΟἢ 15 
86 τϑϑαϊῦ οὗ ἐπιστήλη, ἴῃ 6 Μἥομο ὮΘ 
ἸΏΘΓΘΙΥ ποίθϑ ἐμαὺ ἀρετὴ ἴθ. πὸ 1 ργθα 
αὐὐηιθαΐθ οὗ πχηδῃ πδίαγο, θαὺ ΘΟ. τὖ 

ΟΟΟΌΥΒ ψιὺμουύ ἐπιστήμη, 1Ὁ 15. θαβϑύονθα 

ὉΥ͂ 5Ρ60141 ἴανουῦχῦ οἵ ῃθ σοάβ. ΟἿ 
89 8. 
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ἸΩΠΟὮ τοῦθ αὐῤγϑοίϊνθ 1Ὁ ΠΊΔΥ Ὀ6, 1 ἄοθϑ ποῦ 1ῃ ῬΠΠΟΙΡΙ6 αν 
ἤρου ὑμ βυβθύ. ΕῸΓ γχὸ οὔβουνο (1) ὑμαῦ 86 νιστῦαθ Β]Οἢ ὑῃ 686 
θεῖοι [Ὁ]]ονν ὍΥ ὕὉΠη6 ΠΏΡῸΪ86. οἵ ὑπο ὶῦ οὐ Ὠϑαυὺβ 15. ὍΠ6. ΟΥΟΙΠΔΙΥ͂ 

ὉὐΠ]Πὐδυῖδα νιχύαθ, (2) ΠΟΥ 8706 7αβύ, ὑθιηρογαῦθ, δύο, ΒΙΤΏΡ]Υ Ὀθοϑῦβθθ 
ΡΏ656. ΨΙΙΘΒ ΔΥῚΘ ΠΊΟΙΒ ὨδύμγθΙ] 8η6α ὑμουθίουθ ἸΏΟΤΘ ΘαθΥ 8δηα 

ρῬ]θαβδηῦ ὕο ὑμϑι ὕμϑῃ ὑῃ8 ορροβιῖῦθ νἱοθϑ, ποὺ Ῥθοόϑῖ88 6 οἤοοβθ 

ὕΠ61ὴ 85. ὈΘΙηρ ὈΘΌΔΟΥ : ὕῃ 681: γισῦαθ, ὑγθη 8ΉΔΙΥϑ6α, 15. 8 81.18016 

ἴογττη οἵ β6᾽ ἤβῆσιθθϑβι ΤἬΉΘΥΘΙΟΤΘ ΠΟΥ͂ ταϑῦ, ΠΘΥΘἢ 885 1Ὁ ΒΘΘΙΏ8, "6 

οἰαθβθα τι} οἱ δι᾽ ἀκολαςείαν ςεσωφρονισμένοι, Δ ΜΙ ὑῃ6 ἢγϑὺ 

γϑι οὔ, 51π106 {611} νΙσύπια 15 οὐ ὑμπϑιλβοῖνϑθ, ηοὺ ποτα ὑΠ6 ῬΒΠΟΒΟΡΙΘΥ. 

ΤῊΘ ὙΠ016 ἀἰδοιβϑίοη. ἴῃ ὑμ6 ζΖοηο Ὀτίποθ οαὖὺ ὕνχο Ῥοϊηὖδ ΥΘΙΥ͂ 

Οἰθαῦν : (1) ὕμα βαμαδιαμθηΐαὶ ἀἰἔδυθμοθ Ῥούνθθῃ Ῥορυϊαυ πᾶ 

ῬΒΙ]ΟΒΟΡΏΙΟ ἀρετὴ 15. 0Π6 βϑ1η86 δβ ὑπαῦ Ῥούγνϑθῃ ἔχσὰθ ΟΡΙΏΙΟη 8πηα 

Καον]θαᾶρθ; (2) ὑτὰθ ορίηΐομ, 618 Ὁ 15 Ῥτοϑθηῦ, [Θ8 5. 1 ᾧΠ8 
. ΒΒΙὴ6. Ῥαίῃ 85 Κπον]θᾶσθ: ὑπμ6 ἰδιώτης πο ἢδ8 ἃ ὑπ ΟΡΙΠΊΟΗ 

ϑουῦ γηϑῦ 15 τισηῦ ψ111] δοῦ ἴῃ {Π6 βϑτὴθ ΑΥ 85 ὕΠ6 φιλόσοφος γγῇ0 

Κηονβ γηδὺ 15 τρηῦ. ὙΤΠοΡΘίοσΘ ὑΠπ86 Ῥορα δῦ νἱσῦαθ 1ῃ 105 ὨΙρΠδϑῦ 
ΟΟΠΟΘΙν 16 ἔογτα 1θδα5 ὕο ὕΠ6 ϑϑῖὴηθ οοπᾶποῦ ἃ5. ὕὑμθ6 ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡΒΙΟ 

γιθθ. ΤῆΘ ἀϊβθδυθηοθ 15 ὑμαῦ νγγ οδὴ ἰσαθῦ 0886 Ἰαύνοι δηα ποῦ 

06 ΤΌΥΙΏΘΙ: ὅγ18ὲ ὀδηποῦ ΘΏΒΌΥΘ ὑπδῦ 8. ΤἸη8ῃ 0}71}}} Αἰνγαυθ πᾶν τ]σὴῦ 

ΟΡΙΏΙΟΠΒ ; ὉΠΘΥ͂ ΙΩΔΥ δὖ ΒΥ τηοτηθηῦ 5110 ΘΎΤΘΥ ΠΤΌΤΩ. τα 11|κ6 Ὁ} 6 
βύαῦθ5. οἵἨ 1)81644105ϑ. Βαύ ῃ6 Κηον]θᾶσα οἵἨ [ἢ 8 ῬΠΟΒΟΡΠΘΥ οδῃ 
ὭΘΨΘΙ [81] Ὠϊτη : μθηοθ 1ῦ 15 ὉΠδὺ 6 τησϑῦ ΘΟΙ16 [ΟΥ̓ ϑΙα ἃ5. 0Π6 
Ἰηβύραοῦου οὗ τηϑηκίηα; ΠΟΥ πγαϑὺ ποῦ 6 Ἰοὺ ὕο ὑμϑὶν σοοα 
1ΠΒΌΠΟὗβ, ὙΥΒΙΟΙ ΙΏΔΥ ὈΘΟΣΑΥ ὉΏΘΙΩ, ΟΥ ὕο ὕπ61} αὐ]110ϑ 118 ΟΟΑ 88, 
Ὑγ Π1Οἢ χηπιϑῦ ἸΟΥΟΥ ὑῃθ : ὈΠΘΥ͂ γαϑὺ ϑοοθρῦ 8 ΤΟ ΟΥ̓Δ ΠΥ Του θα οἢ 
08 ῬὨΠΟΒΟΡΠΘΥ 5 Βὰ16 δα 8Δοιαϊησ Κηον]βᾶρσθ οὗ ὑμ6 ροοά.3 

Ϊὴ ἹΙ γγ ᾶνθ 8 δ] σηὺ ἀἰδυϊποίύίϊοθ. ΘΙ 18. 0086 ὙΠῸ 185 
γισύαουβ ΟΥ̓ 8010 δηα οοηγθαίίοη. ΤΉΘΙΘ 15, ΠΟΥΤΘΥΘΙ,, ΠῸ ΒΡΘΟΙΠΟ 

αἸβδθηοθ Ὀϑύνγθθῃ μἴτη δηα ὑπ6 ϑεῖοι οἵ ὑμ6 72ζογιο : Ἠ18. οοπα ποῦ 18 

ΘαῦΔ}} γ ̓ηἢπθηοθα ὈΥ πητϑθούϊηρ πη ρ]856, 8η4 σγα τησιϑῦ ΘΟΠΟΘΙΥ͂Θ 
ἈΠ ἃ5 πϑύμθγα ΠΥ Ὑ7611 αἰϑροθβοᾶ, ῬΡ]αῦο πούθϑ, μούγουθυ, ὑμπᾶῦ {}15 
ὉΠ ΒΙΏ ΚΙῊρΡ ΟὈΘαϊθηοθ ὕο ουδύοτη δηᾶ ὑυϑαϊτ]οη τη8 0 168 ὕο {ῃ6 

πηοϑῦ ΟἸΒΑΒΌΤΟΙΒ ΘΟΏΒΘΟΈΌΘΠΟΘΒ, ΏΠΘῊ. 8. Τη8 15 Ὀ]δοθα 1 8, Βἰὑαδί!οη. 
ὙΠΘΙ6 Οὐδύοιῃ ΘΠ ὑπδ!Π]0ῃ ἃγ6 οὗ πὸ γαῖ]. Ηον [0018 γα]ὰθ 

1 ΤῊ ἰδιώτης πα [η6 φιλόςοφοασ 8168 3 ΠΉ μὰ 8686 [ἢ6 Ρ]αἰϊοπίο οὐἱοίη οὗ 
ΔἰγαἾπη 5 δῦ ῬΓΘΟΙΒΘΙΥ {116 βαῖιθ ἐῃίηνσ, νΐΖο Αὐ᾽βϑύου θ᾽ 5 σοποθρίζοῃ οἵ ἀρετὴ ὥὡριωμκένη 
116 σοοᾶ : ΟΠ]Υ [Π6 φιλόσοφοα 5661κ5 ἰ 85(Ὄ.: λόγῳ καὶ ὡς ἂν ὁ φρόνιμλος ὁρίςειεν. 

1ῦ Τ0 8] 18, ὑῃ ἰδιώτης 88 10 15 δά χη ργαίθά δζο. Εΐ. τὶ νἱ 1ὅ. ΟΕ, Τθμά, Εἴ. τὰν 
ἴῃ 15 οὐσῃ τηϊηα : [ῃ6 ἀοτηοίϊο ροοᾶ 56,8 3 12828 86. 
Ῥ]αῖο βαγ8, [6 Βηδα ον οὗ ἔπ6 ΡΒ ΠΟΒΟΡΉΪΟ. 
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Ρ]αῦο βοῦ οὐ {Π158. ΘΟμΘΗ]ΟΠΔ1 ΥὙἹΠΘ ἸΩΔΥ Ὀ6 σαύπθιθα ΠΌΤ 
Ρλαράο 82 8, ΘυΘ ὕμοϑθ ῆο ἤδγθ ᾿ἰνθα νἱσύπουϑ!υ ἐξ ἔϑους τε 
καὶ μελέτης ἄνευ φιλοςοφίας τε καὶ νοῦ Ῥδ55 δὖὺ ἀθαῦῃ 1ηὖο [6 ΤΌΤΤΩ 

ΟΥ̓ ΒΟΙῺΘ 80018] 8δηα ῬΘϑοθαῸ]6 ΔΏΪ]Τη8], Ὀ66, γγ8 8} ΟΥδηῦ, ΟἹ δὖὺ Ὀθδῦ 

1τγθ δρϑίη 85 ἀθοθηῦ δηα ΤΟΥ ΘΥΥ ΟἸ ]1ΖΘΉΒ. 
Τῃ 11 τὸ Βᾶγθ ὑῃθ αἀθβουιρύίϊοῃ οἵ ἃ ο1]1α σγ0 15 τϑοθινιηρ 

δι ἴσυθ βἀποδίίΐοη. Ηθ 15 ὕο Ὀ6 βυιϊτουπαθβα ἔτΌΤη 1ΠΪ!ΔΏΟΥ͂ ἢ 8 
ΘΠ ΟΘΡΏΘΙ6 οἵ 0Πη6 ραχοϑῦ του ]ῦγ, ὥςπερ αὔρα φέρουςα ἀπὸ χρηστῶν 

τόπων ὑγίειαν, {11} ἢθ ἸΏΒΘΗΒΙΌΪΥ ΟἹ1Ἃ665 ἰηὐὸ ὨΒΙΊΟΠΥ ὙΠ [811 
ΤΌΆΒΟΙ ; ΠΊΆΒΙΟ 15. 0 Β1ΠΚ 1Ιηὔο ἢ18. 5010], Π]Π]ὴρ τὸ ψΙ} ἃ Ἰονθ οἵ 

ΘΟΟΠΟΟΙ 8η6] ΟἹΌΘΥ: δηὰ ὑγαθ Ῥοίῃρ δαριυπαίθα ἴο 41] ὑμαὺ 18 
ΠΟΘ δῃηα Ὀθαυϊαϊ!, 116 501} ἴοο γουὴρ ἴο ππαοιβύαμα ὑῃθ 
ΤΘΆΒΟΩ ΨΥ 1ὖ 15. 50, ΠΘη 1Π Τηϑύθγοι ὙΘ815 Π6 δὖὐὺ ἰαϑῦὺ αὐ 8 
Κηον]θαᾶσο οὗ ὑη6 τϑϑβοι, Ὧ6 Ὑγθ]οσηθ5 1 ἢ 70Υ, Ὀθοδαβθ 811 Ὠ15 
Ῥτθυὶοῦβ ὑσϑησ Π85 Πύῤθα Ὠϊτὴ ὕο τϑοθῖγθ 10... ΤΠὰΒ 6 566 ὑῃδῦ 
0πΠ6 δημοτικὴ ἀρετὴ 1ῃ 105 ὨΙσϑϑῦ ΤΌΤ ΒΘΙΥΘΘ 85. ἃ Ῥιορδθαθαΐιο 
ἴῸΥ ἀρετὴ μετὰ φρονήςεωοσ. Τηδὺ 15 ὕο 86 ῬΒΙΠ]ΟΒΟΡΙΪΟ Ομ] Ῥαῦ 
8. ΘΘΥΙΥ βύδρα νυ] οἢ ὕο ὑπ 8 ὉΠΡΏ]]ΟΒΟΡΪΟ ΤΩΔΗΥ͂ 15 ὕΠ 611 ἸΟΌΤΉΘΥ Β 

Θμα ; Ὁ16 Ὠἰσμοϑῦ Ἰϑνϑὶ ὑῃ6 11 τηϑῦυυν αὔδα 15 ΤῸ 15 γουΐῃ ἃ 
βύατ]ησ-ροΙϊηῦ ὕο ὑπ6 Κπον]θασθ οὗ [86 ρσοοά. 

ΤῊ6 τοϑαϊῦ ὑμθη οὗ οἷἱ ἰηνοβϑυιρανίου 18 018. 16 8]] 

δηλιοτικὴ ἀρετὴ 15 ΥὙϑΟΊΟΔΠν αἸΒυ ρθη 6α ἴσοιη Ῥ]]ΟΒΟΡϊοδὶ 
ΤΟΥ ΤΟΥ ὈΥ͂ {π6 ἴδοῦ ὑμαῦ 1 185 ἄνευ φρονήςεουσ, 76 ΤηΔΥ 1 ὑδιηῖς 
ἀίβοθυη ὕνο νγ611-τηϑηκοα ναγϊθῦϊθθ οὗ 10, Τθρυθϑθηΐθα ὈΥ͂Τ οχύσδοίβ 1 
Θηα 11]; τορταϊηρ ὑμαῦ οὗ ν, ΥἹ δηα Ὑ]] 85. ποὺ ΒρθοιΠο δ ν αἸδυμποῦ 
ἔχοι 1. Τῇ ἢγχϑῦ 15. 8ὴ οὔβιοαὶ οοάθ [ουτηθα (1) ὈΥ͂ ὑμ6 του! 086 
ΤΟΥ ὑμϑιηβοῖνθϑ, (2) οὐ αὐ]Π1ὑϑη θη ῬΙΠΟΙΡ]68, (5) σιύμοαῦ Κηον- 
Ἰοᾶσα οὗὁἨ {π8 ροοῦ ; [Π68 βθοοῃᾶ 18 (1) ἔουπιθα ὉΥ ὕπ6 ῬΒΠ]ΟΒΟΡΠΘΙ 
ῸΥ ὕμθ χτου]υῦαᾶα, (2) ποῦ οὰ. αὐ] 1ὑϑγῖθη ῬΥΠΟΙΡ]08, (9) 
Κηονίθᾶσα οὗ ὑμθ σοοᾶ, Ῥαὺ (4) δοοθρίβα ὉΥ ὑμ6 τυυ]θααθ οἡ 

αὐ ]Π108 1181} ὉΠ ΠΟΙΡΙ65. πα τι ποὰαῦὺ Κπαον]θᾶσθ οὗ ὕη6 σοοᾶ, ΤῈ6 
χοῦ ΡῬ]αῖο τοσαγᾶθ σι Ὁπηηϊχοα οομύθιηρῦ; μθ βϑθοοῃὰ ἢθ 
ΤΘΟΟΡΊ565 85 ὕμ6 οϑὺ ΒΟ. ὑπ6 ογθαῦ τηϑήου!ῦ οὗ τηϑῃ πα οδπ 

αὐ αϊτι, δμα ὍΥ 1 Β6 ἤορθθ ὕο βυρθιβθάθ ὑπ6 οὔῃϑι: πδΥ, 80 τηποῇ 

᾿πηρογύϑηοθ ἄοθϑ ἢ6 δὐΐϑοῃ ἴο 015, ὑμαῦ 18 ῬΕΙΠ]ΟΒΟΡΘΙΒ5 τησϑὺ [Δ ΚΘ 
10 1 ὑστηϑ ο ἀδϑιϑῦ ἔτοτη ὑμὶν οὐχ τηθαϊθυ] 5 δπα οἷν [Π6]1 

τη] η85 ὕο 1ηϑὑγαούηρ' ὕΠ 610 ἔ6 ΠΟῪ οἸὉ]Ζθηθ. 6 τηυϑῦ Ὀθύγϑγθ οὗ τ6- 

σϑια]ηρ [Π686 ὕνγο νϑυθῦϊθϑ ἃ5 ὕνχο ΒΘ ΟΟΘΑΒΙγ 6 ΘΟΠΟΘΡΌΟΏΒ ὈΥ Ρ]αῦο 
οὗ Ὁπ6 ϑημοτικὴ ἀρετή : ὑῃμ6 0 816 ὕνο αἰβυμποῦ Κιπαβ, οἵἩ ἡ] Οὴ6 

15 αὐδου]γ οΘοπμαθιηηθᾶ, ὕΠ6 οὔ ΘΥ ῬΟΒΙΟΙΘΙΥ ΘΗ ΟΥΟΘα ἌΡΟΙ ὉΠ6 ΤηδΆ568. 
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ΕἸΏΔΙΙΥ 1 τᾶ ὺ ὉΘ6 ποίρα {ῃᾶὺ ὑπ6 ροχΐθούϊοη οἵἨ Ῥ]]ΟΒΟΡΒΙΟ 
ὙΙσαΘ. 15. ΟἸὨ]Υ ὅο 6 ἴουμα ἴῃ {η6 ροιίδοῦ ῬΠ]]ΟΒΟΡΠΘΡ ἴῃ ΒΟΙΏ 
811 Κηονίθᾶσθ μα ψΊβαοτη. 816 οομηϑυϊητηδίθα, ὃς φιλοςοφίας ἐπ’ 
ἄκρον ἁπάσης ἐλήλυθε. ΡΙ]αῦο ἀΙὰ ποὺ ρῥγούθηα ὑμϑῦ ἢ ΟἹ" 8ΗΥ͂ ΟΠ 
οἶδ ἢ8α τϑδοηῃθα βοῇ πονίθασθ; ὑμοιθίοσθ ἢ6 σοῦ] δατηῦ ὑμδὺ 
15 ΤΟΥ] οοαθ νγαὰθ ΠΘΟΘΑΒΘΥΠ]Υ ᾿ποοιηρ]ούθ δηα ὑθηύαθνθ. Βαΐ 
ὉΠ15 15. ΟὨἹ]Υ ὕο 580 ὑὕμδαῦ ὯῸ ϑὐβ1οαὶ ϑυϑύθῃῃ Ῥαβθθα οἡ τηθύθργ 5108] 
ΤΟΒΘΘΙΌΣ ΟΠ Ὀ6 Ῥουΐθοῦ πὴ }1] ὑπ6 οὐ]θοῦ οἵ ὑῃδῦ ΥϑβθϑιΌ ἢ ἢδδ ὈΘ6ῃ 
[ΠΥ αὐ αϊηθα : ἀπ], ὑῃμαῦ 15, Δβοιαῦθ Κηον]θᾶσο ἢδ5. Ὀθθῃ ψΟῃ. 
Απα ὑμοαρῇ βαοῃ Κηον]θᾶσθ τὺ Ὀ6 απαύῤθ!ηθ 16, Ρ]αῦο 85 501} 
ΘΟΠΒΟΙΘΌΟῺ : 1 ῬΏΠ]ΟΘΟΡΏΥ 5 ϑάνϑηοθ 10 ΘΟΡΏΙ ΠΟ. οἵ μα ὑσαῦῃ Ὀ6 

ΘΟ ]θ55, ΘΠ α 1685. δἰθὸ πγυϑῦ 6 ΠΟΙ ῬΙΌΡΤΘΒΒ [ἴῃ ψΙΠ6, 



ΑΡΡΕΝΘΌΙΣ 1 

ΤῊΝ ΟΥΙΏΒΥΥ ᾿πὐογρτθύδυϊοῃ οἵ ομϑρῦου ΧΙ] γορυθϑθηΐβ ΘΟΚΥδύθβ, 
ἴοι [81]Π1π0ῦ0' ὕο ἀῆτανθὶ ὕὉη6 βθουούθ οἵ πϑύσγθ ὈΥ 086 τηθύμοαβ οἵ 
16 Ῥγϑιοιϑύβ, 85. Ὀθύδι τσ ὨΙΤ561} ὕο ἢ 6 οοη θη] ύϊοη. οὗ πϑῦθτθ 

ὈΒΠΤΟῸΡὮ {6 τηθαϊυτὰ οὗ λόγοι. ΤῊ16 ν]θὺ 85 ὈθΘη βϑὺ ουύῃ σὺ ἢ 
ΒΌΟΘΙ ΟἸΘΑΙΉΘΒΒ δα ῬΥΘΟΙΒΊΙΟΏ ΟΥ̓ ΡΙΠΟΙΡΔΙ ἀθααδθ ὑπαῦ 1 οδηποῦ ἀο 
Ὀθύϊο ὑμϑῃ οἷν 1ὖ 10 ἢ15 σγοσᾶθ. “Ἡδϑνιηρ [81166 1ῃ 815 77,5 

γόοΥϑ06, ὉΠΔοΥ ὑη6 συάθηοθ. οἵ ὑῃ8 ῬΥϑιοιδίβ, ϑοογϑῦθθ βαῦϑ ὑμδῦ 
δ βοῦ ουαὖῦ ΟΥ̓ ὨΙΤη561} ΟἹ 8. Βθοοημα νογᾶρθ οἵ ἊἸΒΟΟΥΘΥΥ 10 ΒΘΘΥΟἢ 
οὗ ἃ 8011 8815 οἵ Βρίῃρ, ποῦ ὈΥ̓͂ σα Ζίηρ' Οἡ ὕπθ ουὐνναγα σοΥ]α οὗ 
τηϑύθου, Ὀὰὺ ὈΥ͂ τηθαϊδαθῦηρ Οἢ ὕπθ 1πη61 σου οὗ ὑπουρῃύ᾽.. 

“Θοοχαύθϑ ῃ8α ϑὐαῦθα ὑμαὺ [6 βύπαγ οὗ ὕπ6 θχύθυῃμϑὶ σουα ὈΥ͂ ὕΠ8 
ΒΘΏΒΘΘ 5ΠΉΡΙΥ σου] ποῦ οομαποῦ ο Καον]θαρο οἵ οϑαδδύϊοῃ, δπὰ 

ὑμὰὺ ὑμ6 οἴἴβδοῦ οἵ βαοῃ βύυαν σου 6. {|κ6 Ἰοοκίῃηρ δὖὺ 8 ΘΟ] 1086 
οἵ 0ῃ6 ϑὺ σι ὕΠ6 Ὡδκθα θυ; νἱζΖ. αἸΖΖΊηθ85. ὉΠ6ΘΙ ὑῃ6 αδΖΖ]]ηρ' 
Τη8.Ζ6. οὗ Ῥῃθῃοιηθηδ (οἵ, ἰλιγγιᾷ ἴῃὰ 79. Ὁ, ταράττομαι ἴη 100. 7). 
ΤὨΏΘΥΘΙΟΙΘ, 6 ΘΌΘΘ ΟἹ ὕο ϑ8Υ͂, 88 ΟΠ6 565. 8ἃ ηιεαζμην ἴτι ἸοοκΚίησ 

δῦ δὴ 60]10860, βϑ0 ἢ 885. 886 τϑῆθοϊιοηῃ. 1 ὑγϑῦθι, οὐ ὕῃ6 16, 
80 ͵ὸὺ γτηθυϑῦ Ῥγοοθθα τϑρϑγαϊηρ ὑη6. οχύθιϑ] σου]Ἱᾶ, Ὁ ϑὑπαγιηρ' 
ῬΒθποϊηθηδ, ὑμπηοΟυρΡ τηθαϊα ΟἹ πηϑῦθ8, ΜΏΙΟΠ ἰπηϑρθθ οδἢ ὈΘ 
πούμιηρ' 6186 ὕῃϑ8ῃ οἱ λόγοι, 1.6. ῬΥΙΠΟΙΡ]68. ΟἹ ΤΘΘΒΟΏΒ 16 ]] θοῦ} 
ΡΤ μοημάθα. ΤΏ15Β 51101116, βόνουου, 85 ὑῃθ6 αἰβααάνδηΐαρο οἵ 

ΤΟΡΙ ΒΘ ὕΙηρ ὕῃθ 1ηὐθ]]θοῦυ] σου] 85 0πΠ6 βῆϑαονγ δῃα ποῦ {ῃ6 
ΤΟΘΙΥ ; δημα ὑμουθίοστα ϑοογαύθθ δῦ ποθ ϑῃηυοιραίθθ δηα οοτγθοῦβ 
ὃ. ΤΩΙΒΙΤΉ ΡΤ ΘΒΒΙΟΙ ὑῃϑῦ τηϊσηῦ διῖδθ το ὑῃ6 86. οὗ βοῇ ἃ 51121]6, 

᾿ογῆαρϑ, ᾿ιοιύθνογ", ἔνα ργοοθβ8 .1 γ6767 ἐο (Υ1Ζ. τὸ ἐν λόγοις Ἵκοπεῖν) 18 

ἦν ὦ οθγέοαϊην γοβροοί μοί ραγοζίοί «εὐἱέδν ἐδαΐξ ἰο «εὐλο, 7 ὁοηυραγό {{. 
ΜῸΥ 1 ὅἄο ποὲ αὐ αἷζ αἀηυϊέ ἐλμαΐ ἐδ ἡναῖν τὐῆο ἰοοΐδβ αὐ ἐἤνύγ)8. ὧν ἐδιοῖν 

φγυησίρίο8 5065 ἐλῦύγιοβ ὦ υὐὐϊέ Ἡλοῦθ ὃψ ἡηια)οθ ἐμῶν οἵδ ὐΐο ἰοοἶβ 
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αὐ ἐΐοην ὧν ἐϊοῦν" ἐρέθγηναϊ εθοίδ.. ““ΑἸΟΒΟῸΡΙ 1Ὁ 15. ὑτὰ6, 5878 
οογαύθϑ, “ ὑμαῦὺ ὕμο86 ψΠηο ἸοοΟΚ δὖ ὑῃ6 βαμ᾿β τϑηθοῦοη 1 ὑγαῦθυ 566 

αι. γοβοοίΐοῃ. δηᾷ πούμιηρ τποτρ, Ε ἀο ποῦ δάτϊῃϊῦ ὑδμαῦ ὕποβθ ψῇο 

βὐυαν ἴο οὔθ! 8 Ἰτηον]θάσο οὗ Βοίησ ὑπτουρἢ ὑῃ6 τηθαϊυτη οὗἉ {Π6 

ῬαΪποῖρ]65. ἴῃ 088 1ῃ[6]]6οῦ (οἱ λόγοι) ῬΘΙΌΘΙγΘ ΤΏ6 16 Τϑἤθούϊοῃβ οὗ 
ὑμίηρθ, δα ποῦ τοϑ ὖ1θ5, ΤΠοτοίοσα ὕπ6 βἰσηῖθ 1 ἤδνο ὑϑρᾶ ἰκ 

ΒΠΩΡΙΥ͂ 8 1] δῦ 0 1ησΤ]Ιοθύϊησ ὑπᾶὺ ὑχϑηβιῦοη 1 ΏΙΟῊ 1 ὑαγηθᾶ 

ἔροτῃ ὕ86 ὈΠΠΔΊηρ Βρθοΐδο]θ οὗ τὰ ἔργα, 85 ϑυπαϊοα, ὈΥ͂ ὕΠ6 ῬΠγβιοϊβύθ, 

τὸ {ποθ 1685 τϑιηούθ, θὰῦ ποῦ 1685 τϑᾶΐὶ, ψουα οἵ οἱ λόγοι, ΟΥὁ [Π6 

τη θ]]θοῦϑ] ῬΥΙΠΟΙΡΙΘΒ. οὗ ὑῃ]ηρϑ." 
ΝΟΥ ὑμ6 ἢχϑὺ το κ 1 αν ἴο ΟΥ̓ ὍΡΟΙ ῃ6 ἃογθ οχ- 

ροβιθίοι 18 ὑμᾶῦ ὑΠ6 τϑριθδθηθαίίοη οἵ ϑεύτερος πλοῦς 8ἃ8 ἃ ΄βθοοῃα 

γογαρο οἵ αἸἰβοου ΥΥ ἡ 15. ποῦ οοηδίδύθηὐ γῦἢ ὑπ6 Ῥϑυ βου! Υ οογτθοῦ 

οχριϑηϑύϊοη οἵ ὑμαῦ Ῥυονθυ οἴνθη ΟΥ̓ ῬΗΊΟΙΡΑΙ φαᾶρθθ Ὠ] 561} ἃ 
Τ0016 Θα Ἴ16 1 ; “1ὖ ΒΙΡΉ]Π 685 8, “ ΒΘοΟηα ΤΟΒΟΌΓΟΘ 1η αἀροἴαα]ῦ οὗ ἃ Ὀϑῦδον," 

ΘΔ 15 ΔΡΡΌΙ1Θα, ποῦ ο ψγδῦ 18 αὐδοίιυίοίψ, Ὀὰὺ ὕο νι ῇῆδὺ 15 γοίαγίνοίῳ, 
Ῥοϑὺ. ἀϑῦ ᾿παθϑὰ ἀθῃ165 6815: θαὺ ὑπδαὺ βοῇ 15 ὕΠ6 τῃθϑηϊηρ' 18 
ΘΟΠΟΙ ΒΙγΘΙΥ ἀθύθυιηϊηθα, ποῦ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ ὕΠ6 οΥσΊ οὗἨ ὕμθ Ῥχονοιῦ, 

Ὀαύὺ ὈΥ͂ 18 188 1 ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Οη6 οὗ [6 Ῥδββᾶρβθ ΏΘΙΘ 1Ὁ ΟΟΟΌΙ8. 
Θοκταῦθθ σηθϑηβ ὑπαῦὺ Πανίηρ [8116 1ῃ ὑπ δισμοϑῦ οὈ]θοῦ οὐ 5 
Θδῃμάρθαγουν ἢ6 Ὀρύθκοθ ὨΙΤΉ561 ο 8185 τηθύμοα οἵ λόγοι 85. Π68 
οἱοβοϑῦ 6851016 ϑρρυοχιχηϑύϊοῃ ὕο 1. 

Βαὺ ψιμαῦ 15. 0815 ΠΙσμϑϑῦ οδ]θοῦ, [Π8 πρῶτος πλοῦς ἡ (ὐδυίδι η]Υ 
ποὺ ὕπ6 Ἰηγοϑυϊσαίϊοη. οὗ ῬῃΘηοτηθηδ ΟΥ̓ ΤΠΘΔΠ5 ΟΥἨ ἁ ῬΠΥΘΙ08] 5016 Π06. 
Ομ {π6 βύυαγ οἵ Ῥβῃοῃοιηθηθ Ῥ]αύο᾽ 15 Ῥϑιρθύμθ ν Ὠθαρίηρ [ῃ6 
τηοϑῦ οοηδιχηθ]]1ο 8 ΟΡ  ϑύϑ, ΘΘΡΘΟΙΔΠΥ 1ῃ 0Π6 Ῥουιοα ὅο 1 ο ἢ {ῃ6 

Ρηαρᾶο ὈΘΙοΠΡΒ: ΘυὐΘὴ ἴῃ ᾧη6 7γηναθιιδ, στοῦ ραῦὺ οὗ ὑΏ]ΟΏ [5 
ΟΟΟΌρΙΘα ταῦ ῬὨΥΒΙοα] βρθου]δίοηβ, Π6 τηοϑῦ Ῥ]αῦο 0011] 98. ἴῸΥ 
ΒΌΟΙ ῬΌΤΒαΙΘ 15 ὑμδῦ ὑΠ6 7 816. ἃ ΒΟΌΘΙ 8η6 ΠΘΙΠΔ]655 ΥΘΟυθϊο 1 
0π6 Ἰηΐουνϑὶβ οἵ τῇ οὙΘ ΒΟ ΙΟῸ 5. βύθαϊθα (59 6. ΝΟΙΠΘΥ ἴῃ τηϑύοι 

ΠΟΥ 1 ΟἿὟΤΪΓ ΟΡΙΒΙΟΩΒ δουῦ 1 15 ὕθθι8 ΔΗΥ͂ οουδιηὐγ, ϑυθ ὈΠΠὉΎ, ΟΥ 
ὑσαῦῃ : τηϑύθοι. ὑπθυθέοσθ οδηηοῦ ὍΘ τηθδηῦ γηθη Θοκυθίθβ 588 

ἀπείρηκα τὰ ὄντα «κοπῶν. [ᾧ 15 ὑγχὰ89 ὑμδὺ ἢ6 ουδγαβ Πἰτη561} ὈΥ 
ὑπ ῬΙΌΨΙΒΙΟη οὐ γὰρ πάνυ Ξυγχωρῷ κ.τιλ., Ὀαὺ ὑΠ18 ὙΘΙῪ ἰδοῦ 15 
᾿ησομδιδύθηῦ ΜΙ Π6 ὑΠΘΟΥΥ ὑμαῦ Ῥῃμθποηθηδ, δγ6 ὑπ ὄντα ψ ΒΊΟΝ 

ΘΟΚτγαύθβ [4116 ἤο τϑϑοὶ : 0ῃ68 λόγοι τητιϑὺ 10 Β0Ι16 56η856 δ6 εἰκόνες 
Οἵ Βοιηθύῃϊηρ,, 6156 τυ ϑῦ 15 [Π6 ρΡοϊηῦ οἵὁἨ 0Π6 ΘΟΙΙΡΔΙΊΒΟ ὁ Αραιῦ ΠΌΤ 
0815, Θοκτγαύθθ μδ8 ἴῃ ὉΠ 6 Ῥυβυίουβ Οπαρύου οΊΥΘΗ τπι8 ὕνγο ῥθυ θοῦ] ν 

ῬΊΘΟΙβα βὑθυθιηθηΐβ : (1) δῦ 6 Π8α ϑδούλα!ν ἰδία δηᾶ ἃ185- 

1 ΠῚ 1{4]}105 ἅτὸ Ῥτγοῖ, θα θϑ᾽ 5 οψῃ, 
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ογοαϊ θα {πΠ6 τχούμοᾶ οἱ ὕῃ8 Ῥῃγϑιοιϊϑύβ, (2) ὑμᾶῦ 18 ἢορθ γγχὰβ ὕο 

ἀἸβοουοῦ τἀγαθὸν καὶ δέον ἃ5 ὑδθ υἱϊΠτηαΐο αἰτία : ἴῃ οὔ 6. ΟΤαβΒ, 

ἴο οοηϑίχαοῦ ἃ [6] ο]ΟρΊΟ8] ὑΠΘΟΥΥ͂ οἵ Π6 ηΐνθιθθ. ΤῊ15 ὉΠΘῊ 15 

86 “οτϑοαῦ δῃᾷ σοπάϊουβ πορθ᾽ σοῦ ὑμθ Ῥμγβϑιοιθύβ οουα πού 
στα γ, πα πο. μ6 Πἰτηβ6}}1 δ] ο 116]; δηα (815 1Ὁ 15 ΤῸ} 

ὙΏΙΟΏ ὑμ6 ταοῦμοᾶ οἵ λόγοι οὔ θυθ ἃ βυ ϑυιαζα. 
Τοοπορῖνο ὑμθῃ ὑμαῦ ῬΙΠΟΙραὶ ἀθαᾶρβ μδ85 [8116 ταὔο ΘΥΤΡΟΥ 88 ὕο 

086 πϑύυγθ οὗ ὑπθ πρῶτος πλοῦς ὈΥ̓͂ [Δ11Π1ηρ ὑο Κορ ὃ ἥττη δο]ὰ 
ὍΡΟΙ {μ6 τηθϑηΐηρ οἵ δεύτερος πλοῦς: [ὉΓ 1 οδημοῦ ἱΤΠΒΡΊΩΘ ἢ6 

νου α τηϑιπύθιῃ ὑμαὺ Ῥ]αῦο ονθῃ ἴῸ 8. χηουηθηῦ οου]α βρθακ οὗ ὑῃ6 
βύθαυ οἱ λόγοι 88 1 ͵ΘΥΟΙ ὕο ὑπ6 βὐθμαῦ οἵ Ῥῃθοποιαθθδ. Βα 1 

ἤδγθ 8ποῦμου νϑυῪ ρυᾶνθ ΟὈ]θούϊοῃ ὕο 818 ἰηὐουριθύδϊοη. Ηθ 

ΒΡΘΘ ΚΒ οὗ ὑπ86 “ἀδΖ2ηρ τηϑΖθ οἵ Ῥῃθποτηθηδ, “086 ὈΠΠαΙῊρ 
βρθούδοϊθ οὗ τὰ ἔργα, ἃ5. βύπαϊθα Ὁ ὉΠ6 ῬΠΥΒΙΟΙϑίβ᾽ ; δηα 1ῃ 15 
Θχροβιύθίοῃ ὕμ6 80) ΒΥ ΌΟ]1868. τηϑύθι]8.1 Ῥδυθου]αθ. Βαῦ ΏΘΥΘ 

5881] γῷ Ππᾶ βαοῃ ἰδηρῦδρα ἴῃ ΡΙαύο ἡ [Ὁ γνγὄὸ ὕσχη ἴο 8 ρϑιὺ οἵ 
086 Ποριιδίζο νι ΔΘ. ΟὟΤ ῥιθϑθηῦ Ῥδββϑᾶρθ 15. 1 ]τη δύ  Υ ο0η- 

ῃθοὐθα, γγχ6 581] 566 βοιηθυῃίηρ' ΥΘΥΥ αἸοσθηῦ, [Ι͂}ὼ δ08 ὁ νχα γτϑαᾶ 
ὀφθαλμοὶ οἷςθ᾽ ὅτι, ὅταν μηκέτ᾽ ἐπ᾽ ἐκεῖνά τις αὐτοὺς τρέπη ὧν ἂν 

τὰς χρόας τὸ ἡμερινὸν φῶς ἐπέχῃ, ἀλλὰ ὧν νυκτερινὰ ΦΕΈΓΓΗ, 

ἀχιβλυώττουοί τε καὶ ἐγγὺς φαίνονται τυφλῶν, ὥςπερ οὐκ ἐνούςης 

καθαρᾶς ὄψεως. καὶ μάλα, ἔφη. ὅταν δέ τ᾽, οἶμαι, ὧν ὁ ἥλιος 

καταλάμπῃ, «ς«αφῶς ὁρῶει, καὶ τοῖς αὐτοῖς τούτοις ὄχωχαςιν ἔνουςα 

φαίνεται. τί μήν ; οὕτω τοίνυν καὶ τὸ τῆς ψυχῆς ὧδε νόει: ὅταν 

μὲν οὗ καταλάμπει ἀλήθειά τε καὶ τὸ ὄν, εἰς τοῦτο ἀπερέίςηται, 

ἐνόηςέ τε καὶ ἔγνω αὐτὸ καὶ ΝΟΌΝ ἔχειν φαίνεται: ὅταν ὃὲ ἐπὶ τὸ 

τῷ εκότῳ κεκραμένον, τὸ γιγνόμενόν τε καὶ ἀπολλύμενον, δοξάζει 

τε καὶ ἀμβλυώττει ἄνω καὶ κάτω τὰς δόξας μεταβάλλον καὶ ἔοικεν 

αὖ νοῦν οὐκ ἔχοντ. ἀἄρϑῖῃ 1ἢ γὸ ὕσση ἰὼ 516 α νὰ ἢμπᾶ {6 

ὙΘΙΥΥ͂ ΒΘ81ὴ6 ΤηΘΔΡΠΟΥ : ᾧῃθ. 5.0 ἸΏΟΟῚ 8Πηα ϑύϑιβ Ὑϑρχθϑθηῦ ὑῃ6 

1468, δϑηἃ ὑμῖν τϑῆήθοῦοηβ 10 νγαῦθι' τϑριθθθηῦ ὕμθθθ ὙΘΕῪ λόγοι 

νὰ  σΙοὴ τὸ ἃτ6 ἀθαηρ ἴῃ ὑπ6 Ῥγθθοηῦ Ῥᾶββᾶρθι Τύ 5 ο 
18 ΘΌΒΟΙαῦοΙν ἸΠΟΥΘαΙ 016 ὑμδὺ ῬΙαῦο β5ῃοιαἃ ἤδαγο Ιηγοχίοᾶ 

ἢ18 τηϑύδρμου, βου ἤδνθ Ὑϑνθυβθα Ὁῃ6 το δίίοη οὗ ὑπουρθῦ δηᾶ 

τηϑύϊοτ. ὙΠουρηῦ 15 ΔΙΎΤΑΥΒ ὕο τη ὑΠ8 Τϑρίοη οἵ ὑγαῦῃ δπᾶ Πρ, 
τηϑύῦου οὗ ΑἸ Θ55 δηἃ ὉποΘυ  ]ὔΥ : δηα ὑμαῦ Ὧ6 βῃουϊα δυϑῃ ἔου 

ὃ Ἰηοτηθηῦ ΤΟρτθϑοηῦ ὑπουρ]ῦ ἃ5 ἃ τηθάϊυη) ὕο ὑθιηροι ὑΠ6 ὈΠΠαΙηρ 

Ο]6Δ16 οἵ τηϑύθυιαὶ οχιβύθηοθ 18 1 Τῦ παρηηθηῦ πἀηηϑύατα! ἀπά 

Ἰησοηδιϑύθηῦ ΜΙ ὑπ 6 σΠ016 ὕθῃου οὗὨ 15 Ἰδηριιθρθ οὴ ὑ}15 Βα ]θβοῦ. 
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Ῥυηοῖραὶ ἀβάάθϑ ΔΡΡθ818 ὕο {π6 86 οὗ ἴλιγγιᾷ δηα ταράττομαι, Ὀαύ 
ῬΙαῦο 6115. τ (Δυοριδίλο 518 Α}) ὅτι διτταὶ καὶ ἀπὸ διττῶν γίγνονται 
ἐπιταράξεις ὄμωμλαςιν, ἔκ τε φωτὸς εἶς εκότος μεθισταλλένων καὶ ἐκ 

σκότους εἷς φῶς. ΜΟΥΙΘΟΥ͂ΘΙ ἴῃ {Π6 Ιηὐογργθύθυϊοῃ 1 81} ΟΥ]οἰβίησ 
λόγοι 816 υϑο 8δϑ Π6]Ρ5 ἤο πμ6 οοῃύθιῃρ]ϑύϊοη οἵ ῬῃΘΠΟΙΏΘΏ8, 
ὙΏΘΡΘαΒ ΡΙαῦο αἰνγανϑ ὑσθαὺβ ὑῇθυη ἃ5. ἢθὶρ5 ὕο 8 οοῃὐθιὈ] δ 0 
οἵ 0π6 1α688.ἷ 

πὰ ἃ ἴουτηθν θαϊύοι  τηὐουρτθίθα ὑΠμ6 ρϑβϑαρθ 85. [Ὁ] ον. 1 
αὐδαθιηρίθα, βαὺ8 Θοκτγαύθϑ, ὕο αἸΒΟΟΥ͂ΘΥ τὸ ἀγαθὸν 88 ὕπθ αἱ ηλϑΐθ 
οϑαϑ86 ΟΡ Κρ ἴῃ ἡδῦστθ. Βαὺῦ θη, αἰΐου Ἰοὴρ δημάθανοῦι, 

[6116 1ῃ ὕπ6 βίγαρο]θ,  Ῥθρδῃ ὕο ἴϑϑυ ὑῃδὺ ΟΥ̓ ΠΧΙηρ ΤΥ σαΖα οο 

ἸηὐΘὉΪΥ ΟἹ ΤΟΔ]10165 1 τηϊσῃῆῦ Ῥ6 ὈΠΠηαΘα 1 5οὰ], 85. ΘΠ 816 
Ὀοτοῦ οἵ ὑμὶν ὈΟΘΙΠΥ͂ ὙΙΒΙΟΩ ΟΥ̓ σασίηῃσ ΟἹ ἴῃ ϑὰῃ. Κο [1 

ὈῬουπουρῃῦ τὴ8 οὗ ἔγϑυηῖηρ' ἸῺ ΤῊΥ͂ ΟΥ̓ ΤΩ]Π6 ἸΤΩΔΡῸΒ ΟΥ ΘΟΠΟρΘρύβ. οὗ 
ὕΠο86. τϑα 1685 θοῦ 1 αοθϑίσθα ἴο δὐπαν, δηα ἴῃ ὑμθιῃ βϑΐθ]γ ἴο 
Θχϑυηθ ὕμ6 ἡϑύυτθ οἵ ὑῃθ ιν ὕγρθβ. Βαυύῦ ὑβμοὰρῃ 1 δατῃϊῦ [Π 686 

οομοθρύβ 816 Ὀὰὺ ΠΠηθ0685 οὗἨ ὑῃ6. τϑϑ 1168, τη 1 ἀοη Ὁ Δ]1ὁνν ὑμαῦύ 
ὉΠΘΥ 816 80 1ἢ ΘΩΥ͂ στθαῦθι ἀθοτθθ ὕῆϑη τηϑύθυϊδὶ ῬΠμΘηοΙηθηδ : Ὀοΐῃ 
ἴῃ ἔϑοῦ ἃὺθ 1πηϑ008; θαὺ ΥΠΘΙΘΘΒ. ῬΠΘΠΟΙΏΘΗη8, 816 ὕΠ 6. ̓τηϑρσαθ Ρτ6- 
βϑηΐθα ὕο 8 ΟΥ̓͂ ΟὟΤ Β6Ώ565, ΟΟΠΟΘΡύβ. 816. ὕῃθ ᾿τηᾶρθθ αθΠὈουδύθυ 
ἵουτηθα ὈΥ͂ ΟΟΤ᾽ ἀπαθιβύθηαϊηρ ; ΘΟπμοθρὺβ ὑμουθίουθ 816 ΤΏΟΥΘ γ68] 

ὕπδη Ῥῃθποϊάθηϑ ἴῃ ΡῬΙΟΡουοη 85. ὑπῃαοιθύθηιηρ 18. ΙΏΟΤῸ ΒΘ 

θη βθη86. 6 ὑμαῦ 85 1ὖ τῇᾶγν, 1 α16 ἴουτῃ ὕμθϑθ οοποθρύβ δῃὰ 
5064 ὕμοιη 85 ἃ βύδῃσεαγα ὅο οϑύμχηδία ὑπ ὑγαῦῃ οὐ []Βθβοοᾶ οἵ 
ΘΙ ΙΟ.]815. 

ΘΟΚτιαῦθθ ἴῃ θοῦ, Β1πΠ06. ἢ6 αἀθϑρδβ οἵἨ ϑδούμθ! γ σταϑρίησ [Π6 
Θὔθυηϑ! 1άθα8, οἵ σῇ] 411] δῦσα] ῬΠΘΠΟΙηΘηδ, 816 ΒΥΠΩὈΟΪ8, 
Θηἄθανουτβ ὅο ΤΌ ΠῸΙΏ μοβθ ϑυυ 015 τηθηΐϑ] οοποθρίθ ΟΥ 
ὈΏΊΎΘΙΒΘ]8, ἡ Ὡ]Οἢ 5}4}} τορυθϑθηῦ ὕΠη6 1Ἰάθαβ ὕο Ὠϊτη : ὑῃ6 0 816 {6 
1685 8ἃϑ8 τοῆθοιθα ἴῃ Ὧ156 1ηΐθ]]οθηοθ. Τὴ6 νυ οὗ ᾧπ686 

οομοθρῦβ οδϑηηοῦ 6. ὑπουουρὮ Υ ἀϑοθυίαϊ θα, δ. ὕπμ6 “Ποριῤίζο [6115 
Ὁ5, ὉΠ. ὑῃ6 1΄θα8 ἤν ὈΘΘη. δούθθ!ν ΔΡΡυθθηαθα δηα οοτηρατθά 

1 ῬΗΠΟΙ͂ΡΔΙ Οαθαᾶθβ ἴῃ 18. βθοοῃὰ ϑδὐουπηθηῦ ὑῃοθαροη. ΑΧΚΑ1] {π8ὺὺ 1 μᾶγθ 
δαϊυΐοη 88.015 πούμησ 1 ΤΘΌΪΥ ἴο ΤΩΥ͂ 
ΟΥ̓ ]οΙϑτη, οχοθρὺ ῃδῦὺ 10 “δϑϑισηθβ ὑμδῦύ 

{ῃ6 τηθηΐβ] ὨΙΒΌΟΥΥ ἀθβϑουῖθθα ὈΘ]οηρΒ ἴο 
ῬΙαῦο αἷἶβδο. 1 81) πΠ8016 ἴο 866 ὑπαῦ 1 
ἤδΥθ ΔΉ ΏΘΓΘ ἀϑθβθαχηθα [}}158.; δηα δ]- 

ῬῃΟΌΡ ῬΘΙΒΟΏΔΙΠΪΥ 1 ὈΘΙϊθν ὑπαῦ 10 ἀο68 
Ῥοϊοηρ ὕο ῬΙαϊο, 1 Ὦᾶνθ οδγθία!ν το- 
ἔταϊη θα ἔτοτῃ αϑβϑϑυθϊηρ [815 Οὐ θαβίπρ' ΔΗ 

( ΒΒΌΤΠΘα 15 [Πδὺ 0πη6 Ῥ]αύοηϊο δοϊτγαΐθϑ, 

ἴῃ ἀΘΒο πο 8 οὐ τοὺ πμοᾶ (85 ἴῃ {}15 
ΟΠαρίου 6 18 ἀοϊηρ), 185 δ5. ἀϑι8] Ρ]αΐο᾽ β 
τηουπ ῆρῖθοθ. Ῥυϊποῖραὶ αδαᾶθβ σίνθθ ἨῸ 
ΘΧΡΙδηδύϊοη οὗ [Π6 ἸῃΟΘΟΙΒΙΒΙΘΠΟΥ 1 ΠδγΘ 
Ῥοϊηΐθα ουὖύ ἴῃ Ϊ5. οοποθρύϊζοῃ οἵ ἐῃ6 
ὀεύτερος πλοῦς. 
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νγἢ ὑμθιη : τηθη 7 8118 ΠΥ Δῆονα ὕῃ6. Ῥαϑοὺ ψουκίηρσ Πγροῦμ 6515 
ὑμαῦ οδῃ 6 οὐίαϊμθα. Νὸο ρῥγχγοβϑρθοῦ οἵ {818 νϑυβοδύϊοῃ 15. Β61α 

οαὖῦ ἴῃ ὑμ6 ῥῇαραο; ἴὰ ὅπ ᾿οριδίίο, Ἰονσθνου, ῬΊαῦο Βρθα ΚΘ ΙΏΟΤΘ 

Ὠορθί Ϊγν. 
ΤῊΙ5 ᾿π ουργοίδυιομ, 85 10 ΔρΡΡθαγθαᾶ ὕο 1η6, δϑύβ Ὀ5ῃ6α ὑπ6 τὶρῦ 

τ] θη Ὀούνθθηῃ ὑμ6 δεύτερος πλοῦς 8 {ῃΠ6 πρῶτος πλοῦς, 66 
ἴο ῬΙαῦοΒ 1πϑὑτϑύϊοι 1085 παύστα! 86 ΟἸΒΟΟΙΏΔΙῪ 5] 1 Πἤοδη06, 8π6 
Ὀγουσῃῦ ὑῃ6 Ῥαββϑαθθ ἴῃηὔο οοιηρίθῦθ ΠΔΥΤΩΟΩΥ γι ὑμ6 “οριφίϊο. 
Αὐ {16 581η6 {1π|͵6 1 οοὐ]ά ποῦ Ὀπὺ [66] ὑπ6 ἀἸΠΠου]Ό165 ΒΟ Ὀθδϑὺ 
0818 οχριδηδίζοῃ, οὐσηρ ἴο [Π6 βϑδηύθῃοθ βλέπων πρὸς τὰ πράγματα 

κτλ. [νὰ ΟὈ]σΘα ἴο πηάἀθιβύαπα τὰ πράγματα 8.5 5! ]ὴρ 0Π6 
1Ιᾶθϑϑ, δηα 811 ὉΠ86 ὕβθιτηβ ἀθηούϊηρ βθηϑθαοιβ ῬΘυοθρΌοη5. ἃ5. τηθὗϑ- 

ῬΒΟΥΙΟΔΙΥ ΔΡΡΙσίπσ ὕο ὑπΠ6 ΔρΡρυβθῃθηβίοη οὗ {π6 1ῖ4θ88. ΟΥ̓ Ρυ16 

ὑπουρηῦ. 115 Ἰηὐθυρτθύαοη οἵ πράγματα 15 ὕο βοη6 αχὑθηῦ 
οοαμύθηϑηοθα ΟΥ̓ ὕΠ6 86 οἵ αὐτὰ τὰ πράγματα ἴῃ 66 π; δα 

ἀθϑριύθ 86 το γϑούου!ηθϑθ οἵὐἠἨ ὑῃθ Ῥῇγαβθ ἑκάστη τῶν αἰςϑήςεων ἐπι- 
χειρῶν ἅπτεσθαι αὐτῶν, [411 501}] οΘοηνιποθα ὑπμαῦ 0815 νίονν οὗ {ῃ6 
ῬδβΒαΘΡῸ γγὰ8 ἴΔΥ ῬΙΘΙΘΥΘ]6 ο ῃ6 ομϑοῦϊο σοῃ πμβϑιο οὗ ὑπουρῃῦ 
δηα Ἰδηστιαρα ὙΏ1ΟῈ 15. Ἰηγοϊνθα ὈΥ ἢ 8 φΘΠΘΙΔΙ]Υ͂ τϑοϑιγθα 1ηὐθυ- 
φεθύδυϊοη. Νόοῃθ {8 685 1ῦ ὑγου]α ΟἸΘΑΙΥ 6 ΠΟ 5128] σαὶ 1 γγΘ 
οουἹὰ ἢπα δὴ δχρδηϑίϊοη ΏΙΟΉ, 8116 ἀγοϊαϊπρ 0815 ΟΠ αΙΒ, 

ψγΟ]α ΘΏΘΌΪΘ6 ἃ ὕο ἀπαουβύθηα ὑπμθθθ6 σψουάβ ἴῃ ὑπο} πϑύυγδ]) 

Β6Ώ86. 
ΑἩ 1ηὐθιργθύβθοη ἢδϑ γθοθηῦν Ὀθθη Ὀιουσῦ ο ΤΥ ποίϊοθ ὈΥ͂ 

Μτι. Ο. ΤΏ ΟδΡ611 οὗ Τιιῦν ἨΔ]], ΠΟ 1 ὈΘΙΙΘνΘ 15 ΘΟ ΘΘΆ [ἃ] 

1ῃ. δὐϊθάμιηρ ὑ8185 θη. ΜυΥ. Οδιρ 61] ΠΟ] οὔδούγθο ὑμπαῦὺ 016 
1η1018] βϑθηύθηοθ μετὰ ταῦτα... «κοπῶν [1ησ]οαύθθ ὑμαῦὺ ΟΚτΙαῦθθ 
15. ΠῸ ἸΟΏΡΘΡ ΟΘΒΟΙΙησ ὕη6 τοϑαϊῦ Ὧ6 ΔΡΡΥΘμ μηδ ἴτοῖὴ βθοκίηρ 
Ἰτητηθαϊαῦθ ᾿ὐαϊῦοη. οὗ ὑῃ6 σοοα, ψὨΙΟΩ ἢ6 Πα αἰτοδαν δρϑηάαομθά. 
ΗΘ τηυϑὺ τϑίου ὕο βϑοὴθ τηρᾶθ οἵ οοπάπούπρ {Π6 δεύτερος πλοῦς, 
Θηα 6 18 ΘΧρ δι πρὶ ΜὩΥ Π6 ἀθβουίθα πράσματα [ῸΓ ὉΠ6 1: (ΔΡΡδυθῃῦ) 
εἰκόνες ἴῃ) λόγοι. ἀσδίη ὕῃθ σψόοσαβ ἴσως μὲν οὗν... ἐν τοῖς 

ἔργοις ΤΏΡΙΥ ἃ ῬΙΌΛΙΟΙΙΒ δηὐ 6515 Ὀθύνγθοῃ λόγοι ἃ η πράγματα. 

ἘῸΥ 1 ἢΘ6 ἼΟΥΘ ΤΩΘΙΘΙΥ͂ ΡΟΙΠ Πρ οαὖὺ ὑπαῦ ὙΧ8116 ἔργα 8δηα λόγοι 

816 οί εἰκόνες οὗ ὄντα, ἔργα 816 ῃ6 ΤΟΥ τοιού, 6 μὰ 

ὯΟ ΟΟΟΔΒΙΟΙ ὕο ΔΡΟΪΟΡΊΒΘ [ῸΓ Ἰποοιγθούμθοϑ 1 ὑπ6 5116. ὙΥαῦ 

ὉΠΘη 15. 15 ϑη δ Π65153,) Μάζτ. Οδῃρ|0611 οὐύδίηθ ὑπ6 δηβνον ὈΥ 
Ἰη8 ]ηρ 26. ΘΟ]]056 ἃ τηϑύθειδὶ ρᾶιὺ οἵὗἠἨ {Π6 5:1Π1Π0θπ46. ΤῊῸΒ ττὸ 
σοῦ ὑῃ8 [Ο]]ονηρ Ρ818116] ----- 

(4) ἥλιος-- τὰ ὄντα, 1.6. 16688. 
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(2) ἥλιος ἐκλείποον -- τὰ ὄντα βοϊρθθαὰ 1ἴῃ ὕῃ6 ἴουτη οἵ γιγνό- 

μενα, Οἱ' πηϑύθυιαὶ ἡϑύτ16. 

(9) Πηδρα οἵ ἥλιος ἐκλείποον 1 νγϑῦθι -α ἰτηῶσα οἵ γιγνόμενα 10 
λόγοι, 1.6. ΘΟΚΤΘῦΟ ὈΠΙΝΘΙΒ818. 

ΤῊ 5 γιγνόμενα 8186 στϑραγαθα ἃ5. θο]ρβθα ὄντα, ὑπ6 ἸΙρὴῦ οὗ ὑῃθ 

Ἰαῦθο δυθυυ 616 Βυσασο]ησ του Ρἢ ὑπ6 ἀδυκη 685 οἵ ὑΠ6 ΙΌΥΤΏΘΥ. 
ΤῊΘ ῬΙΟΌΪΘΙΩ 15 ὕο ΘΙ αὖ [6 ομ6 ῬὈΠΠΠη8] ἰΙσῃΐ ΟΥ̓ ἃ ϑβυαγ οἵ 
[05 Ῥᾶιῦϊ8] τηϑηῖοϑύθυϊοηβ, 10 816 Ῥοϑὺ τηνοϑασαύθα ὍΥ ὑΠ6]} 
ΤΠ θούϊοη 1η λόγοι. 

ΤῊΘ βὐαύθιηθηῦ οἵ ϑοκγαῦύθθ ὑῃθη οοσθθθ ὕο {ῃ185. θη 1 
ΤΘΟΟΘΏΪΒΘα ὑμαὺ ῃ6 αὐτὸ ἀγαθὸν νγὰ8 ποῦ ΟΑἸΥΘΟΙΥ ΘΟΡΏΙΒΘΌΙ6, ὑπϑῦ 
1κ6ὸ 7Ὁῃ86 θὰ 1ὶῃ ΘΟ]|1086 1ὖῦ νὰ5 οΟὈὐδουσθα ΟΥ̓ ὕῃ6 αἀδλκηθθθ οὗ 

γιγνόμενα, ὑΠγΟυΡἢ ΔΙΟῺ 1Ὁ πθνθυῦῃ 6 1685 15 ἢδβηϊπσ' 411 06 011η6, 
Τ φοιοοῖνρα ὑπμαῦ οομῃρὶθύθ Κηονίθασθ οἵ ἴῃ ἀγαθὸν τηυϑὺ ὯὉθ 
ΔΡΟΙΟΘΟΠΘα ὈΥ 8 ϑύπαν οὗ [8156 Ὀτοίκθῃ γϑαϊδηοθ, δηαἃ ὑῃϑῦ 58ου]- 
ὈΙΙ άπ θθ5 γου]α ὍΘ τποϑῦ ΘΌΤΘΙΥ δνοϊάθα ΟΥ̓ ΘΧΘΙΏΙΠ1ηρ᾽ 105. Ὁ] ΘΠ5 
Οἰθατὶν γοῆθούθα ἴῃ τηθηΐδὶ οΘομοθρίϑ. 

ΤῊὴ6 511η1186 ἱπαθθᾶ, βϑὺβ8 ϑοκγδίθθ ραιθηυηθίιοα ]γ, 15. ποῦ 

Ῥογίθοῦ : [Ὁ βῖποθ λόγοι δῦ ἸΟΥΘ 1τηπηθαϊαύθ ὑσαῦῃ ὑμϑη. ἔργα. 

ὍΠη6 ἰαὐθι' 816 Ἰπογ6 ἸΌΒΌΪΥ ὕο 6 ἰθιτηθα εἰκόνεα, ΟΥ̓ἸΤΠΘΟΘΒ. [ἢ 
οοΟμ ΤΙ] ποὕοη ὕο ΤΟ 1{168. 

ΤῊ15. ὉΏ6η νγᾶϑ ΤΥ δεύτερος πλοῦς. [[οοἰΠ]ὰ ποῦ 866 ΤΩΥ͂ ΥΥὙᾺΥ͂ 
ὕο ὃ ΘΟἸῬ]οῦθ οορῃϊθίοη οἵ Βοίηρ, 80 1 Ὀθύοοϊς ταγϑο] ἢ ἴο βύυα νην 
ὍἪΠ6 τοήθούοηβ οἵ Βοίηρ δ 1ῦ ἤδβῆθϑθ ὑῃσοιρῇ ΒΘΟΟΙΏΙηρ. 

ΒΥ {115 ἱπρϑηϊοῖβ δχυρ ϑηϑύϊουῃ. Μτ. Οδιηρ 61], ἃ5. 10 566 1ὴ8 ὕο 
Τη6, ἢδ85 δινοϊαθα Ὁῃ6 αἰ ΠΟ. 165 Ἰποιαθηῦαὶ ὕο ΤΑΥ͂ ΤΟΤΤΏΘΥ ἸΤη οΙρτοθίϑ.- 

ὍΟΏ, ὙΣΏ116 ῬΥ ΒΟΥ ηρ ὕη6 ΟὈ]θοῦ [Ὁ ὙΥ ΒΙΟῺ 1 γγἃ5 ΤΘΊΠΠΥ οοπϊοηᾶ- 
Ϊηρ. Ὗᾳ Πᾶγθ οϑυύδιη!ῦ ο ὑμϑηϊς Ὠ]τ ΤῸΥ 8. να 16 Θοη θα 10 
ὑοννδ 5 ΘΙ πο] ἀθύϊηρ [ἢ15 ὙΘῪ αἸΠ]ΠΟᾺ]Ό Ῥᾶβ8806. 

ΤῊΘ νἱθῦγβ οἵ οὔμϑι θαῦο 5 Θουθ6 1ῃ {86 τηϑῖη τ] ὑπαῦ οἵ ΡΙ1η- 
ΟἸΡ8] ἀθαάθβ, θὰῦ ΠΟΥ ΒΟΙΏΘ 1110} ΡΟΙΠΒ οἵ αἸἤθυθηθθ. ΕἼΒΟΠΘΥ, 
ΤΟ]]ονσθα Ὀγ Θύα! ] ρα, τοσαγαὰβ Ρούῃ λόγοι 8ηα ἔργα 85 εἰκόνες, δι) 
ΓΘ] 5] ῦθϑ ἐν τοῖς ἔργοις “δχ αἰΐθοῦθ Δ]1οὰ1ὰ85 τοὶ. ἡ Αδῦ δῃᾶὰ Η. 

Θομταῦ ἀπαογβύθησϊηρ' ἔργοις οἵ τηϑύθυ8] ομ]θούβ, ἀθηῦ ὑμαὺ λόγοι 
816 εἰκόνες : 8ηΠ ὑῆθ ΤΌΥΠΊΘΙ ΘΧΡΤΘΒΒΙΥ, ὕῃ6 ἰαυῦου ΟΥ̓ ΤΠ Ρ]]ΟΔΙΙΟΗ, 

ἀθῃϊθβ ὑμδῦ δεύτερος πλοῦς 5]ΡΏϊΗΠ65 Δ ΠΟΙΟΥ͂ τηθύπμοα. [ ὑπ1ηΚ 
ὕΠ6 ὕνγο Ἰαύθου 81:6 τἱσῃῦ δρουῦύ ἔργοις, Ὀὰὺ 1η. τοϑρθοῦ οἵ ὑπθ λόγοι 
δηα ὕΠ6 δεύτεροα πλοῦς ΕἼΒΟΠΘΥ δηα θα! ΠΘΌγα ἃγ6 ἈΠΟ ΘΒ ΟΠ ΔΌΪΥ 

ΠΘΘΙῸΙ ᾧμθ ὑσαῦῃ. Ῥαῦ 811 ὕχθθθ νἱθβ 816 1 ΠῚΥ Τπαοτηθηῦ 

Μ 
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ΤΘΟ]ΟΔΙΠγ νιῦαῖθα ΟΥ̓ [ΆΠπ16 ὕο ΤΘΟΟρΡΏϊΒ6. ὑμαῦ ἃ. ὑΠΘΟΙΥ οἵ ἤπα] 

ὀδβοθ 18. ὑμαῦ ψΏΙΟὴ Θοκτιαύθα πδα ΠΙΠΘεύο νϑ]}}} δὐῤοτηρίθα ἕο 
ΤΌΘΟῊ ὈΥ̓͂ ΔΡΌΤΙΘΏΘΏΒΙΟη Οὗ 68 ἈὉΠΠ͵Υηδΐθ αἰτία 1056], 8η ὕἤο ψΏΙΟὮ 
6 ΠΟ ΠοΟρβᾶ ἴο 8 Κ8 8ῃ ΔΡΡΥΟΧ] τ ϑύϊοῃ. ὈΥ͂ {Πη6 δἰ οἵ 18 ἸορἹο 8] 

τηρθμοά. 
Τὴ6 [ηὐουριούδσοι βοὺ ἰοῦ δον οὐνιαύθθ ὕη6 ΟὈ]ΘΟυ] ΟΠ 8 

ΏΙΟΝ 1 [οΥη υν [6]Ὁὺ ἤο ὕη6 βθηΐθῃοο βλέπων πρὸς τὰ πράγματα 

τοῖς ὄμμασι καὶ ἑκάστῃ τῶν αἰςϑήςεων ἐπιχειρῶν ἅπτεσθαι αὐτῶν. 

ΑἸΌΠοΌΡ ὕμθθθ σγουὰβ 616 ὈΥ͂ 8. οοτίϑίη δϑιηοαηῦ οἵ 5781} ΟΘΌ8Ό016, 

δ5. 1 Ὁπουρηὖ, οἵ ΤΘΘΒΟΠΘΌ16 ΘχρΙϑηϑύϊοῃ, γϑῦ [Ὁ Βα ΠΤΎ ΤΘΆΒΟΙΒ 1ὖ 

ΒΘϑιη θα ἴο 1Ώὴ6, ἃ5. 1 δα ὕἤο 2 017, 8οίκβοι, ὑπμαῦ Π6Υ σοῦα ῬΥΟΌΔΌΙΥ 
ἄὰθ ο 8ὴ 1ηὐθιροϊαῦου. Βαῦ ΠΟΥ ῃθθ πὸ ἸΟΏΘΘΥ ΒΘΘΠΊΒ. ΘΩΥ͂ 
ΤΘΆΒΟῺ) ἴῸ γϑ]θούληρ ὑΠ6}}, ΠΟΙ [Ὁ βαβρθοῦμρ' ΘΩΥ ρϑιὺ οἱ ὑμ6 ὑδχῦ 
ὑπτουρποῦῦ {Π6 οἤδρίοι. 
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ἀθάνατον, ἡἰβυϊρι 568 ἔγοιη ἀνώλε- 
ΘΡΟΝ, 117 

ἄϑερμον, 117 

᾿Αθηναίων ἄνοδρεα ἕνϑεκα, 62 
“Αἰδης, 52, 54 

αἰθήρ, 127 
Αἰεχύλου Τήλεφος, 124 
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»» ἰμηδῖο, 162 ΖοΡιασ, 128 
»» ἀομγθῃύομδὶ, 1ὅ8 

Ῥγέμέεα ὧν Ἐ. ἃ Ἐ. ΟἸκαεκ, Ξαηδικρὰ 





Ιῃ σοπΊρΡΙ!!ΊΙΔηοθ νυν ἢ δοίη ]θδ οἵ (Π6 

Οοργυηρῇηΐ Κοδνιβίοη Αοί οἵ 1976, 

ΤῆΘ ΟΠϊο δίδίθ {Πηϊνούϑιίν ΓΠΌΓΑΓΙΘ5 

ἢδ5 ριοάδιοβά {15 [Δ 51Π}116 οἡ ρϑιτηδηθη ἀγα 6 
ΡᾶΡΘΓ ίο γτθρίδαοθ {η6 ἀθίθγιογαϊθα οὔἹρΊηδ] νου 16 

οννηθά Ὁν [6 ΓΠΌΓΑΓΙΘ5. ΕδΔΟβΊ 1116 ογθαϊθα Ὁν 

Αοιηθ Βοοκθιπάϊηρ, ΟΠαγθϑίοννη, ΜΑ 

2000 

ΤῊΘ ρΔρΡΘΓ τι564 1η {Π15 ριι  ]}Π]οδοη πηθϑίβ (ῃ6 

ΤΠ] ΠγΠ| ΓΑΙ Γοθηΐβ οἵ [Π6 

Απηιοιίοδη Ναίίοηδὶ δίδησαγά ἴογ που] 

ΘΟΙΘΉΟΘ5 - Ροηδηθηοθ ἴον Ργηΐθά ΓΠΌΓΑΓν 

Μαίοχγιδϊς, 

ΑΝΘΙ Ζ39.48-1992. 
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